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  بيداري اسالميدر سير استعاليي 

  *بتول يوسفي

  چكيده
از جملة پيشگامان و انديشمندان بيداري  عبده محمد و  ياسدآباد  نالدي دجماليس

با نگاه بـه وضـع    و» دردي مشترك«، با احساس هردو. اند در جهان تسنن اسالمي
چـاره  درپـي  شدن ممالكشان،  نگهداشته ماندگي و عقب كشورهاي اسالمي و عقب

ـ   ندنهـايي دانسـت   ةرا چـار  »اسـالم « و ندافتاد . راهكارهـايي پرداختنـد   ةو بـه ارائ
 و داشـت  در سـر  ،»وحـدت «  همچون ،گيبزر  يها آرمان  كه اينرغم  به دجماليس
ـ ا  تناسـب  بـه  كمتـر  ،زد يمـ   دسـت   يتالش هر  به  ،صبرانه يب ها، آن  تحقق  يبرا   ني

ـ   ةشـ ياند در كمتـر كـه   چرا. كرد مردمي توجه مي ةو ايجاد پشتوان ها روش   مالتأت
در عين اخالص و توجه  ،عبده نيز .بود  خويش آراي و توابع   لوازم  مورددر  ينظر

نـد،  ا كـه مـردم مصـر ناآگـاه     بـود تـا زمـاني   بر اين نظـر  هاي فرهنگي،  به فعاليت
اصـالح فكـر دينـي     ،ها را از ميهن خود برانند و بـدين دليـل   توانند انگليسي نمي

امـا بـه ايـن اصـل توجـه       ،مصريان بايد بر پيكار سياسي با استعمار مقـدم باشـد  
مانـدگي، بـدون آزادي از    عقـب هاي مسـتعمره، رهـايي از    كرد كه براي ملت نمي

اسارت استعمار، ناممكن است و استعمار و انحطاط مسـلمانان در اغلـب مـوارد    
  .افزايي دارند هم

 .رنگ شده است قالب اسالمي، نقش سيدجمال و عبده كمسوم ان ةدر ده ،حال
سـازي و   نظـام  ةبا سير استعاليي خـود، وارد مرحلـ   ،كه بيداري اسالمي علت بدين
اري در ذرغم تأثيرگ به ، اما انديشه و عملكرد اين دو مصلح،است سازي شده تمدن

هايي اساسي براي همراهي جريان در سير  مايه شروع اين جريان در جهان تسنن، بن
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 ةلـذا مسـئل   .، نـدارد شناخت عميق استعمار و ايمان به نقش مردمازجمله تكاملي، 
ـ ا تـداوم  و تيـ تثب يبـرا  كه اين كرد، توجه آن به ديبا يكنون طيشرا در كه ،مهم  ني

ـ  قيتحق راستا، نيا در .است كارآمد عملكرد و شهياند كدام انيجر   آن بـر  رو شيپ
كارآمـدي   ،عبده و دجماليس عملكرد و شهياند ةمنصفان  نقد و يبررس با ،كه است

   .كند يبررس ياسالم يداريب يياستعال ريس دراين دو انديشه را 
، عبـده  محمـد  ، ياسـدآباد   نالـدي  دجماليسـ ، ، بيداري اسـالمي اسالم :ها واژه كليد

  .استعمار

  مقدمه
معناي بازگشـت بيـداري و هوشـياري امـت      كه بهاي اجتماعي است  بيداري اسالمي پديده

و  ،و به دين و كرامت و اسـتقالل سياسـي، اقتصـادي    برسنداست تا به خودباوري  مسلمان
بهترين امت بـراي  «عنوان  و در راستاي ايفاي نقش طبيعي خود به كنندفكري خود مباهات 

كه تعدادي  ،با وقوع جريان بيداري اسالميِ اخير .)348 :1390 پناه، يزدان( تالش كند» مردم
نظري ايـن   ةشود كه پيشين ، اين سؤال مطرح ميكرده استاز كشورهاي اسالمي را متحول 

در پاسخ به ايـن مسـئله، بـا     .كردجو و و عملكرد چه كساني جست جريان را بايد در تفكر
نـاپلئون، اذهـان    ةبعد از حملـ  ويژه ، بهقراولي مصر در جريانات دو قرن اخير توجه به پيش

 ةدغدغـ . اسـت پاسخ صحيحي  تا حدي كه البته شود سوي سيدجمال و عبده معطوف مي به
براي تثبيت و تداوم اين جريـان،   ،هك كه در شرايط كنوني بايد به آن توجه كرد اين يتر مهم

بـا   ؟ در اين راستا، تحقيـق پـيش رو بـر آن اسـت كـه     استكدام انديشه و عملكرد كارآمد 
 در  را شـه ياند دو نيا يكارآمدانديشه و عملكرد سيدجمال و عبده،  ةبررسي و نقد منصفان

  .كندي بررسي اسالم يداريب يياستعال ريس
  

   ياسدآباد  نيالد دجماليسديدگاه 
بيـداري   قراوالن پيشيكي از ) م  1897 -  1838 / ق  1314 -  1254(  ياسدآباد  نيالد دجماليس

 ؛بود بزرگي مردهاي شخصيتي  از لحاظ ويژگي او 1.شود اسالمي در جهان تسنن شناخته مي
ازجملـه   را آشـنايي بـا جهـان اسـالم     و سـخن  يالقاقدرت كالم و  و العاده استعداد خارق

  .)46 -  44/ 24  ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم( برشمرد توان هاي وي مي ويژگي
با سفر به كشورهاي مختلف اسالمي ، 2داشت نشيب  و  فرازپر و پرحادثه اي نامه زندگي كه او،
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ها و نقاط ضعف و  و هم با انديشه را شناخت ها و تفاوت شد آگاه و اروپايي، هم به شرايط
هـاي   ايـن مهـاجرت    )153 -  151 :1383 ا،يـ ن لياسـماع ( شـد  هاي گوناگون آشنا  قوت ملت

يـافتن درمـانِ درد ملـل     بـراي  و خاست برمي جمال قرار سيد روح بيپي از  در گسترده و پي
  .اسالمي وي بود ةروحي بيانگر ها اين وكوشيد  مي شرق

اي  اهللا خامنه در اوج قدرت انگليس، استعمار پير را به لرزه انداخته بود؛ آيت ،جمال سيد
گفتـه  از تأثير سيدجمال در بيداري وجدان ديني مردم مصر سخن  1369در  خود در بيانات

  :بر اين نظر است و
. شد مى مواجه مانع با استعمار هاى نقشه بود، بيدار مردم در دينى وجدان احساس كه هرجا
 ايـران  در كار آغاز در مشروطيت نهضت نمونه يك. بود ايران در تنباكو ماجراى نمونه يك
 نمونه يك. افتاد اتفاق ،ها انگليسى مقابل در هند، در كه بود خونينى حوادث نمونه يك. بود

 حركـت  نمونـه  يـك . بود نوزدهم قرن اواسط در ها انگليسى با مسلمان هاى افغانى برخورد
  .)، ويرايش دومواليت حديث(  لرزاند را ها انگليسى كه بود مصر در  جماليدس

  ژهيو هب، استعمار خطر  اسالم  جهان  مشكل  نيتر مهم  كه ه بودافتيدر  فراست به  دجماليس
 .است كلمه  وحدت و اتحاد  به  مسلمانان  دعوت خطر  نيا  دفع  راه  نيتر مهم و  است ،انگلستان

  تعلقات از  فارغ و كرد  مسلمانان  يآگاه و  يداريب  صرف را خود  نبوغ و روين  تمام ،رو  نيا از
 كرد سفر  مختلف  يكشورها  به .بود خاص  يملت و  نيسرزم  به شيخو  انتساب  بدون و  معمول

  .كرد  استفاده ،مقصود  به  دنيرس  يبرا ها، تالش و ها روش  انواع از و
ـ   مسـلمانان   ةشـ ياند در  هـم   يزيرستاخ  هـا  آن  يزنـدگ   نظامـات  در  هـم  و آورد وجـود  هب

    .)15 :1382 مطهري،( 

 ديكشـ  سر جا هر  به  تنه  كي  كه  دانست »همت علو«  توان يم را  جمال ديس  تيشخص يدكل
 خود  ياصالح  آرمان  وقف را  شيخو  اتيح و دينهراس  يمانع  چيه از و داد سر  ييندا هر و

 »قـدرت « بـه  را اسالم جهان و ببيند را  )348: 1348  ،     واثقي(  »شرق  ملل  بيداري« مگر تا كرد
  . )23 :1386 رنجبر،( برساند
   :دجماليس ديدگاه از

  هـاي  مشـي   خـط  در  بزرگـي   تحـول  و گردد مي  دگرگون  سياسي  جغرافيايي حدود  زودي به
  . )248: 1358 ادي، دآب اس( خورد مي  برهم  المللي بين  روابط و آيد مي وجود به  جهاني

 . )349: 1348 ،يواثقـ (  »است  يجار  شرق  طرف  به  سرعت  به تجدد  ليس«  كه ديد يم او
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  نيـ ا  بـه   لين  يبرا و دانست  مناسب  مسلمانان  اميق و  يداريب  يبرا را زمان و شرايط  ،نيبنابرا
 ديجرا در  مقاله  نگارش خطابه، راديا نظير  ،ناهمسان و  گوناگون  وسايل و ها روش از مقصود،
  ينگـار  روزنامـه  گـذار  انيـ بن«  ياعتبار  به و ضياءالخافقين و الوثقيةعرو ةديجر انتشار عصر،

  هيعل  مبارزه  به  يمذهب  يعلما  بيترغ،  )315: 1373 ، واه خ ت راس ف(  »مسلمانان  جهان در  ياسيس
  سيسـ أت  مثـل   يالتيتشـك   يهـا  تيفعال ،ياسيس و  يدرس  محافل  ليتشك، استبداد و استعمار

  هدف با ،3دربارها  انيم آمد و  رفت و  كيپلماتيد  اقدامات عاقبت و مصر در »يالوطن  حزب«
  .جست  بهره ،»باال از  انقالب« جاديا

  
  وضع كنوني مسلمين

  :كند سيدجمال وضع مسلمانان را چنين توصيف مي
نفوذ اجانب چنان در عروقشان سرايت كرده كه از شنيدن نـام روس و انگلـيس بـر خـود     

شوند، اين همـان ملـت اسـت كـه از      فرانسه و آلمان مدهوش مي ةلرزند و از هول كلم مي
دسـت خـود بـاج     هعالم با كمال عجز و انكسار ب يگرفتند و امرا پادشاهان بزرگ جزيه مي

ند و ا جايي رسيده كه در بقا و حياتشان، اهل عالم مأيوس دادند، امروز كارشان به بديشان مي
ايـن   ؟كجا رفت آن حشمت و اجـالل ... اند  اجانب رخو خود زيردست و توسري ةدر خان
توان از  آيا مي ؟مقدار را علت چيست؟ اين مسكنت و بيچارگي را سبب كدام است تنزل بي

علـت   ؟سبب را از كجا پيدا كنيم ؟پس چه بايد كرد !باهللا نستجير ؟رحمت خدا مأيوس شد
 حتَّى بِقَومٍ ما يغَيرُ ال اللَّه إِنَّ :يميبگوكه  جز اين ؟را از كجا تفحص كرده و از كه جويا شويم

  . )170 :1358 ،ياسدآباد(   بِأَنْفُسهِم ما يغَيرُوا
  

  علل انحطاط مسلمين
  :آيد دست مي هعنوان علل انحطاط مسلمين ب از مجموع سخنان سيدجمال، داليل ذيل به

 ؛ كامح استبداد. 1
 ؛تمدن و علم كاروان از ها آن ماندن عقب و مسلمان ةتود خبرى بى و جهالت. 2
  ؛نخستين اسالم از ها آن دورافتادن و مسلمانان ةانديش در خرافى عقايد نفوذ. 3
 ؛گرايي مانند قوميت  غيرمذهبى و مذهبى عناوين به مسلمانان ميان تفرقه و جدايى. 4
 ؛ )35/ 24  ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم(  غربى استعمار نفوذ. 5
 ؛گرايي سازي و فرقه فرقه. 6
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 ؛جدايي دين از سياست و تبديل خالفت به سلطنت. 7
  . )289: 1375 ،يموثق(  اخالقي و رسوخ اوصاف رذيلهل يفضاترك . 8
  
   و مسلمين اسالم  اتيح ديتجد  هاي راه
 را  مسلمانان  ينيد ةشياند  هم و بود ناخرسند  ياسالم  جوامع  تيوضع از  هم  دجماليس
 را  يفرهنگ و  ياسيس  نهضت دو  يدار پرچم  زمان هم  ،نيبنابرا .دانست يم  اصالح ازمندين

  :كرداني وفراهاي  عمل نيز تالش ةو در عرص شد دار عهده
  كه بود  سؤال  اين درگير مصلحي، هر همانند سيدجمال،: سياسي  تحوالت  اولويت. 1
  سيدجمال سياسي؟ و  عملي مبارزة يا روشنگري و  فكري  تالش كجاست؛  اصالح آغاز نقطة
  كه  است  آن  گوياي او  اقدامات و آرا  ولي دانست، مي متعهد و  مسئول  زمينههردو  در را خود
  بوده  فرهنگي و  فكري  هاي فعاليت بر  مقدم  حاكم  نظامات تغيير و  سياسي مبارزة  وي نظر از

 : داشت باور زيرا است،

  ممكـن   احـدي   بـراي   تربيتـي  طـور  هيچ و  ملت افراد  براي  ترقي  گونه هيچ استبداد  زمان در
   ).34: 1345، افغاني الدين جمال شرق انقالب، مقدمه بر بازيگر صفايي(  نيست

) حكومتي  نظام تغيير  بدون( فرهنگي  اصالحات  اندار طرف  ناموفق تجربة ، اين بر  عالوه
 با  هايي ناسازگاري  بعضاً سيدجمال،  عملي  مشي در  البته. داشت چشم  پيش عثماني، در را،
 و  حكام نظر تغيير  جهت در او  ناموفق  هاي تالش  مثل خورد، مي  چشم به او عقيدة  اين

  الويت  به  اوست باور  گواه او، نظرهاي و  اقدامات  مجموع  ولي ،)باال از  انقالب( دربارها
  .صرف  فرهنگي  هاي تالش ديدگاه با  مقايسه در  سياسي و  اجتماعي  هاي فعاليت
  مختلف ةجنب  سه  مسلمانان  تيذهن و  شهياند  اصالح  يبرا  دجماليس: يفكر زيرستاخ .2

  ياياح سرانجام و ،ديجد  فنون و  علوم  گسترش خرافات، و  جهل  ينف: داشت مدنظر را
  :ينيد تفكر

  معلول  ياديز حد تا  مسلمانان  يريپذ ذلت  دجماليس نظر از :خرافات و  جهل  ينف )الف
 اسـتبداد   تيمشـروع  و استعمار  قدرت و خود  يناتوان درمورد  ينادرست ديعقا و  يقالب افكار
 تـا  زدود را هـا  آن  يبخش  يآگاه و  يروشنگر با ديبا يم  كه  )100 -  99: 1376 ت،يعنا(  است
 از اارتقـ  و  شرفتيپ  به  لين و استعمار و استبداد  هيعل  مسلمانان  زشيخ  يذهن و  يفكر  موانع

  .شود  برداشته  انيم
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 غرب  شرفتيپ  علل از  يكي ، دجماليس نظر به :ديجد  فنون و  علوم  گسترش )ب
  به  لين و  يتوانمند  يبرا  هم  مسلمانان  ،نيبنابرا .است بوده ديجد  فنون و  علوم  گسترش

 است،  نيد  قوت  سبب  هيمعاش  علوم  نيا« رايز ،رنديفراگ را  فنون و  علوم  نيا ديبا شرفتيپ
 و  است  شوكت و  جاه و  ثروت و غنا  جةينت  نينيمتد و  است  نينيمتد از  نيد  قوت  كه چون

 : مدرسي(  »رفتيپذ نخواهد  وقوع  صورت هرگز  هيمعاش  علوم  نيا  بدون امور  نيا
  داشت ديكأت  نكته  نيا بر  و نبود  قائل  علم و  اسالم  انيم  يتضاد  گونه چيه  يو  )146  :1381

باشد   مسلمانان  يمانيا و  ياعتقاد  يمبان  ميتحك از  پس ديبا يغرب  فنون و  علوم اخذ  كه
  . )180 :تا ، بييخسروشاه( 

  سعادت«  ضامن و  ياله  يطرح  نيد  كه بود باور  نيا بر  دجماليس :ينيد تفكر  ياياح )ج
 سوء«  كه ديد يم او  هم  يول  ،)33 :1358، ياسدآباد(  »است  آخرت و ايدن در  انسان  ةمطلق
  اصالح  ،نيبنابرا .است  ياسالم  جوامع ركود  عوامل از  يكي خود اسالم،  احكام از »ريتعب
  هدف  سه . )203 : 1375 ، حبيصا(  ديد  اسالم  جهان  اتيح ديتجد  الزمة را  ينيد ةشياند
  اتيمقتض و  اسالم  انيم  يسازگار جاديا از بود  عبارت  ينيد تفكر  ياياح از  جمال ديس  ياصل
  .شده  فراموش  احكام  استخراج و ، ياسالم  ميمفاه مجدد ريتفس د،يجد عصر
 و هستند »اسالم  اتيح ديتجد«  مسئول  مسلمانان دجمال،يس نظر از: يعمل  زشيخ .3

  هم با  كه  است  كلمه دو ايدن در« رايز ،ابندي  ييرها  ذلت و  ظلم بند از ش،يخو  اميق با ديبا
 و  العزة  وهللا ديفرما يم خداوند رايز باشد،  ليذل تواند ينم  مسلمان. ذلت و  اسالم ؛سازند ينم

  به زيهرچ از  شيب آرمان،  نيا  تحقق  يبرا  يو . )212: تا ، بييخسروشاه(  »للمؤمنين و  لرسوله
 امشان،يق  يبرا مسلمانان،  قدرت  منبع  نيتر مهم را  آن و ديشياند يم »ياسالم اتحاد«
 بود خاطر  آزرده  اسالم  جهان  يواماندگ و  اختالف و  يپراكندگ از  كه  ،دجماليس .دانست يم
  كه بود  دهيرس  جهينت  نيبد ،داشت درسر را  مسلمانان  جهان  عظمت و مجد  ياياح  يسودا و

  .است  گانگانيب خطر  دفع  راه  نيتر مهم جهان  مسلمانان  انيم »ياسالم  وحدت«  تحقق
 و  )405: 1348 ،يواثق(  »كند ينم  اتفاق جز هب را كار  ةچارچيز  هيچ امروز« ،او ريتعب  به

 .»است  قدرت  خاستگاه  وحدت« رايز ،اند  وحدت از ريناگز  شدن رومندين  يبرا  مسلمانان
  يها نيسرزم  مسلمانان  اميق  به ،»اسالم اتحاد«  بزرگ  آرمان  به  توجه كنار در  دجماليس

  راه  نيا در و داشت  يخاص  توجه) يخارج  استعمارگران اي  يداخل  ظالم  حكام  هيعل(  ياسالم
  به  يبخش  يآگاه و  يروشنگر توان به هاي وي مي از جملة تالش ؛كرد بسياري  يها تالش
  .اشاره كرد  مبارزه  به علما  بيترغ و مردم
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 كـه  داد تشـكيل  را »اسـالم  اتحـاد  انجمـن « اسالمبول در يارانش كمك براي سيدجمال
  . )179: 1379 طباطبايي، محيط( شد  سيد گرد بر ياران شدن جمع عامل ترين مهم

 1385در  تسـنن  اهـل  و شـيعه  علمـاى  بـا  انديشـى  هـم  و ديـدار  در اي اهللا خامنه آيت
  :باره گفت ايندر

 مضـاعف ة تكي "اسالمى امت وحدت"ة مسئل روى استكبار و استعمار با ةمبارز برجستگان
 و ،افغانى به معروف ،)عليه تعالى اهللا رضوان( اسدآبادى الدين  جمال سيد ببينيد شما. اند كرده

 و عـاملى  الـدين  شـرف  مرحـوم  هشيع علماى از و ديگران، و ،عبده محمد شيخ ،او شاگرد
ة وسـيل  ايـن  نگذارنـد  اسـتعمار  باة مقابل در كه اين براى كردند تالشى چه ،ديگرى بزرگان
واليـت  حـديث ( شـود   تبـديل  اسـالم  دنياى عليه هحرب يك به استعمار، دست در راحت ،

  . )ويرايش دوم

 نظر به رايز ،خورد يم  چشم به  يسازگارنا  ينوع »اسالم اتحاد«  آرمان در  كه  است ذكر  انيشا
  مقابل در) نيمسلم  وطن(  پارچه يك يواحد  ةمنزل  به  اسالم  جهان  كل  ازسويي دجمال،يس

  يول ،خواند يفرام اتحاد و  وحدت  به را گوناگون  يكشورها  مسلمانان  نيبنابرا بود، استعمار
  كه بود ناچار، استعمارگران  هيعل  اميق  به  مختلف  جوامع  مسلمانان  واداشتن  يبرا گر،يد  ازسويي

.  شود) ينيرديغ(  سميوناليناس  ينوع  مروج و ورزد ديكأت  جامعه و  قوم  همان  يمل  يادهايبن بر
 او ناسازگار  ي مواردبعض در و  گوناگون  اظهارات و عرصههردو  در  دجماليس  زمان هم  تالش
  كه دارد  يمفهوم  يناسازگار نيا از  تيحكا اسالم اتحاد  يقيحق  يمعنا و  سميوناليناس درمورد

 و استعمار  يفور خطر  دفع  يبرا ،دجماليس  قرار يب  روح. شدني است حل  هم  يسادگ  به  البته
  ينظر  مالتأت ةشياند در كمتر و  جست يم  بهره  يا حربه هر از مسلمانان،  به  يبخش  يآگاه
  . )155: 1383 ،نيا اسماعيل( بود   شيخو ياآر  توابع و  لوازم  خصوص در

  
  جمالسيد از ديدگاه مطلوب جامعة
 وحدت كه شود مى خالصه اسالمى اى جامعه در ايدئالش ةجامع و جمالسيد اصالحى آرمان

 ها آن اسالمى تاخو بر اى، فرقه اى، منطقه زبانى، نژادى، اختالفات و باشد حاكم آن سراسر بر
 مسلمان مردم نرساند، آسيب ها آن به ايدئولوژيك و فرهنگى و معنوى وحدت و نگردد فائق

 از و فارغ آزاد و عصر صنعت و فنون به آشنا و زمان به واقف و عالم و آگاه باشند مردمى
 ،كنند اقتباس غربى روح با نه اسالمى روح با را غربى تمدن استبداد، و استعمار قيد هرگونه
 تاريخ طي در بعدها كه ها برگ و ساز و ها پيرايه بدون ،باشد نخستين اسالم همان حاكم اسالم
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 ،كنند شرافت و عزت احساس بازگردد، مسلمانان به مجاهدگرى روح است، شده بسته آن به
 چه و شكل چه به كه است نداشته عرضه دقيقاً}اما{ ... نروند استعباد و استبداد و ظلم بار زير

 است داده نمى امان استعمار و استبداد با پيگيرش مبارزات كه جهت بدان شايد هست؛ الگويى
 در گام نخستين را استعمار و استبداد با مبارزه كه جهت بدان شايد و بپردازد مسائل اين به كه
 اول گام اين هرگاه مسلمان ملت است بوده معتقد و دانسته مى اسالمى رستاخيز و انقالب راه
 نقص نوعى را ها اين توان مي كند؛ چه كه دانست خواهد خود دوم، گام در بردارد، درست را
  . )44/ 24  ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم( كرد  تلقى سيد كار در كمبود و

 اي در اهللا خامنه آيت كهطور دنبال حاكميت اسالم بوده، همان به جمالبديهي است كه سيد
  :كرده استاشاره  جمالبه اين آرمان سيد 1377ديدار با علما و روحانيان در آستانة محرم 

 كه است امرى اين. است واضح مطلب اين. كرد راسخ هم را اسالم حاكميت به اعتقاد بايد
 از اخيـر  قـرن  در بـزرگ  رينكـ متف خصوص هب و متمادى هاى قرن طول در عالم مسلمانان

 داخـل  در بزرگى علماى تا انديشه، و فكر بزرگان تا الهورى، اقبال تا اسدآبادى  جمال سيد
 بـوده  پيغمبـران  راهة ادامـ  ايـن  و كنند حاكم را خدا دين كه اند بوده آن دنبال ما خود كشور
  . )، ويرايش دومواليت حديث( است 

 ويژه به، جمالاصلي سيد ةتوان بدين نتيجه رسيد كه دغدغ مي مذكوراز مجموع مطالب 
سلبي و نفي استبداد و استعمار بوده و كمتر به  ةآيد، در جنب آنچه از تأمالت فكري وي برمي

كه اين ضـعف   كردالبته بايد اذعان . هاي ايجابيِ مبارزه پرداخته است عملي و جنبه اي برنامه
، ضـعف تفكـرات   )فقـه غيرپويـا  ( ضعف اجتهـاد . در كل جريان جهان تسنن مشهود است

. است صنقاين به حاكمان از داليل ) نمايندگان فقه اسالمي( ي روحانيتو وابستگ ،فلسفي
در جهـان   ،كه فضاي حاكم بر روحانيـت  افزودضعف روحانيت، بايد اين توضيح را  بارةدر

هـا را از تفكـر جـدي در     و ايـن مسـئله آن  اسـت   اهل سنت، تقديس وضع موجـود بـوده  
ايـن   از علل. اب اسالمي بازداشته استپردازي براي ايجاد حكومتي براساس اصول ن نظريه

هايي كه در فقه سياسي اهل سنت دارد، وابستگي مـالي علمـاي اهـل     بر ريشه نقصان، عالوه
  4.درخور توجه استسنت به حكومت نيز 

  
  جمال نقدهايي بر سيد

 را او  يبرخ ،5داشته استدرپي  را  يمتفاوت  يها يابيارز جمال ديس  پرتحرك  تيشخص
 استعمار  ةسرسپرد  عامل  يبعض و ،6دارگريب و  يانقالب  مصلح و  شرق ةنابغ و  لسوفيف
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  يها نهضت  جنبان  سلسله  يو اي و از نگاه عده اند دانسته دربارها خوار رهيج و  سيانگل
 و  مسلمانان  يداريب در بزرگي  نقش و  بوده معاصر ةدور در اسالم  جهان در  ياصالح

 در  يابهامات  نيچن 7.است  داشته ش،يخو  مرگ از  پس  يحت ،ياسالم  يكشورها  تحوالت
  :نوشت  يادداشتي در  يو  كه چنان ،بود  مطرح زين  جمال ديس خود  اتيح  زمان

 عه،يشـ   ،يرافضـ  ،يسـن  دانند، يم  مجوسم  هياسالم  ةفرق و خوانند يم اروسم  انگيزيه ةفيطا
 و هيـ امام ابـرار  از  يبرخـ  و انـد  كـرده   گمان  ما هيوهاب و ه،ياريچهار ارياخ از  يبعض ،يناصب
 و  نـادان   جاهـل  ، عالمـان  ،يبـر   اتقـو  از  فاسقِِ ان،يمتق و  يدهر ،انيهاال. اند پنداشته  ما هيباب
. دانـد  يمـ  خود از  مسلم  نه و خواند يم خود  به  كافرم  نه. اند انگاشته  مانيا يب فاجر منان،ؤم
  مجادلـه   به  كدام با و  زميآو در  كدام  به  كه  ام شده  رانيح مردود، ريد از و مطرود مسجد از

  ).16: 1363 ،يمجتهد( زميبرخ

  . )همان(  دانند خود سيدجمال مي» تجاهل يقيني«ها را ناشي از  البته برخي اين تفاوت قضاوت
را نداشتن پايگـاه ملـي و مـذهبي ذكـر      جماليكي از نقاط ضعف سيد) ره(  امام خميني

  :داند مي وي شكستكند و همين مسئله را علت  مي
 و ملـى  پايگـاه  چون و است داشته هم ضعفى نقاط لكن است، بوده اليقى مرد الدين جمال
 و نرسـيد  نتيجـه  بـه  ها كوشش ةهم با او زحمات جهت آن از نداشته، مردم بين در مذهبى
 تبعيد فجيع، وضع با و گرفت را او وقت شاه كه اين است نداشته مذهبى پايگاه كه اين دليل
 نتيجـه  بـه  بـود،  فاقـد  را پايگاه اين چون او، زحمات و نشد؛ داده نشان العملى عكس كرد؛

  . )286/ 5  ،نور صحيفة( نرسيد 

سيدجمال و ديگر مصلحان اين بـود كـه پـرچم     بزرگ نقصاي،  اهللا خامنه از منظر آيت
انقـالب اسـالمي بـه     ةو تا مرحلـ  كردندو به همان اكتفا  ندرا به دوش گرفتدعوت اسالمي 

   :باره گفت ايندر 1369 /03 /10در سخنراني  اي خامنه اهللا آيت. پيش نرفتند
 گوناگون عوامل تأثير تحت گذشته، سال صدوپنجاه يك در كه متفكرانى و اسالمى مصلحان

 قبيـل  از ؛گرفتنـد  دوش بـر  را اسـالمى  تفكـر  و احيـا  و اسالمى دعوت پرچم و كرده قيام
 اين همگى گرانبهايشان، و ارجمند خدمات ةهم با .ديگران و اقبال محمد و الدين سيدجمال

 دعوت يك به اسالمى، انقالب يك كردن برپا جاى به كه داشتند خود كار در را بزرگ نقص
 تـالش  بـا  كه انقالب، قدرت و قوت با نه را مسلمان جوامع اصالح و كردند اكتفا اسالمى

 مـأجور  و ممدوح البته شيوه، اين. كردند جوو جست زبان و قلم ابزار با فقط و روشنفكرانه
 كـه ، را اولـوالعزم  پيامبران عمل ةنتيج همچون نتايجى توقع آن، از هرگز اما هست؛ و بوده

 و صـحت  صـورت  در آنـان،  كـار . داشـت  نبايـد  ،انـد  بـوده  تاريخ اصلى مقاطع سازندگان
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 و باشد انقالبى حركت يك ساز زمينه توانست مى تنها نفسانى، و سياسى عيوب از ماندن مبرا
 هرگـز  گروه، اين مخلصان حدوحصر بى تالش و سعى كه شود مى مشاهده لذا و ؛بيشتر نه

 را عظمتى و عزت يا كند، متوقف را مسلمان ملل انحطاط روبه و معكوس حركت نتوانسته
 و برگرداند مسلمانان به اند، افشانده مى اشك و آه آرزويش در و آورده مى نام آن از آنان كه
 در را آنان نيروى و كرده تقويت مسلمان مردم هاى توده در را اسالمى باور و اعتقاد حتى يا

 روش از كلـى  هب اين، و؛ دهد گسترش را اسالم جغرافيايى ةدامن يا و گيرد كار به آن خدمت
 هجرت و بعثت تاريخ اندكى كه كس هر بر اين و است جدا) ص(  اسالم الشأن عظيم پيامبر
  . )، ويرايش دومواليت حديث( است  آشكار بداند، را )ص(  معظم رسول

امـام   1384 /03 /10 خيتـار  سـخنراني خـود در   دراي  اهللا خامنـه  آيـت  لذا از اين منظـر 
  :نظير زد را استثنا در تاريخ دانسته كه دست به انقالبي بي )ره(  خميني

 8.بـود  ايـران  ملت حركت در بلند ةقل يك و ما تاريخ در استثنا يك ما بزرگوار امام حقيقتاً
 اسـالم  دنيـاى  در حتى يا ما  كشور در كه خواهانى تحول و جمال سيد مرحوم مثل بزرگانى
  . )همان(  كجا؟ ناشدنى توصيف حقيقتاً عميق چندبعدى مرد اين و كجا بودند،

 از  ييجو بهره  يبرا  تالش و خود عصر  ياسيس  يها يباز  به  دجماليس ورودكه  ديگر اين
 مسـلمانان   نفـع   بـه ) هيروسـ  و  فرانسه و  انگلستان  ژهيو هب(  ياستعمار  يها قدرت  منافع تضاد

  ثمرة ،يو  استيك و  تين  حسن  رغم به ، )201 ،150 ،126 -  125 ،111 ،106: 1348 واثقي،( 
 در زيـ ن  جمـال  ديس خود. كرد  فراهم او  هيعل زين را  ياتهامات  نةيزم و اوردين بار  به  يريچشمگ
  :است كرده ادي خود  نانةيب خوش  روش  نيا از  ندامت با عمر اواخر

 بـود   خوش  چه. بودم  كاشته  ملت افكار مستعد  ةمزرع در را  افكارم  تخم  تمام  من  كاش  يا
  مزرعه  آن در  آنچه. نمودم ينم فاسد  سلطنت زار شوره  نيزم در را خود ديمف بارور  يها تخم

 ، مـدت   نيـ ا در. ديـ گرد فاسد نمودم،  غرس ريكو  نيزم  نيا در  چه هر د،يرس نمو  به  كاشتم
 و  شـهوت  را  همه. نرفت فرو  مشرق  نيسالط  گوش  به  من  رخواهانةيخ  فيتكال از  كي  چيه

  .)348: همان( گشت  قبول از  مانع  جهالت

 ثمـر   كـه   افـت ي  دوام حـد   بدان تا  نيمع  ةجامع  كي در  نه يو  يها تالش  ،ليدل  نيهم  به
  آرمان  تحقق  كه كرد دايپ  عمق و  گسترش  درجه  آن  به تا  ياسالم  ممالك  عيجم در  نه و دهد،
  يدشوار بر زين  يگريد  عوامل البته  .)39: 1357 ،ياقدام( سازد   كينزد را »اسالم اتحاد« بلند

 ويـژه  بـه  ،يشـرق   جوامع  انيم  يخيتار  اختالف وجودازجمله  افزود، يم او  يها آرمان  تحقق
   .)155: 1383 ا،ين لياسماع( استعمار  و استبداد  عمال  يها يكارشكن و ،ياسالم  ممالك

  واقع در زين او از  مانده يجا هب  اندك آثار و قلم تا بود  عمل مرد شتريب  دجماليسكه  اينآخر 
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  صورت  به  مختلف  موضوعات  دربارة  كه اوست  يفرهنگ و  ياسيس  مبارزات از  يبخش
 و جماليه  مقاالت ،نيچريه  ةرسال ازجمله  ؛است  شده منتشر  نامه و ، مقاله  ،رساله ،يسخنران
  به  توجه با جمال، ديس  ةشياند  يكل  خطوط  ميترس  يبرا  تالشلذا . الوثقيعروة  ةروزنام  مقاالت

  :بدين قرار است ها يژگيو  نيا ترين مهم. ستين  يدشوار از  يخال ،او آثار  يها يژگيو
 ؛گذار و  مجمل  صورت به  متفاوت و  متنوع  يمباحث  به  پرداختن: تنوع و  اجمال. 1
 ت،يعنا(  او  ياصالح و  ياسيس  اهداف از  برخاسته :كيدئولوژيا ـ  يارزش كرديرو. 2
 ؛ )87: 1376
 اي  خطبه راديا  مثل(  يانتخاب  يها قالب  تيماه از  يناش: يستيژورنال ـ  يخطاب  ةجنب. 3

 اميپ  انتقال  يبرا...)  و  يحماس  لحن  يريكارگ هب و  يبالغ و  يادب  تفننات  يحاو مقاله  نگارش
 ؛ )155: 1383 ا،ين لياسماع( 

  اميـ پ  مخاطـب  و  قالب و  مكان و  زمان  تفاوت از  برخاسته: ها يناهمسان  يبرخ وجود. 4
 متعـدد   مخاطبـان   يبرا و  متفاوت  يها وهيش  به گوناگون،  جوامع در و  مختلف  يها زمان در(

 . )16 -  7: 1363 ،يمجتهد(  )گفتن  سخن
 

  محمد عبده درباب بيداري اسالمي ديدگاه
ـ  تسنن، جهان در مصلح عنوان به نامش كه شخصيتى دومين سيدجمال، از پس  خصـوص  هب
 روح عبده. است سيدجمال مريد و شاگرد 9عبده محمد شيخ شود، مى برده عرب، ةجامع در

  10.دانست مى سيدجمال مديون را خود معنوى زندگى و خود

  
  عوامل انحطاط مسلمين

 و غربى تمدن با برخورد اثر بر مسلمانان مذهبى ةانديش بحران به عبده خاص توجه
 درستى آمادگى ساله چندصد ركود اثر بر مسلمانان كه است، اسالم جهان جديد مقتضيات

 و جمال سيد از شدن جدا از پس عبده ،ديگر عبارت به. نداشتند بحران اين با مقابله براى
 بود آن براى حلى راه جوىو جست در و داد مى آزار را او ةانديش آنچه مصر به بازگشت

 اثر بر طرفى از كه بود حلى راه جوىو جست در عبده. بود »زمان مقتضيات و اسالم« ةمسئل
 مصرى ةجامع تكامل و پيشرفت مانع اسالم دينى علماى برخى مĤبى قشرى و فكرى جمود
 از و برنينگيزد اسالم عليه مسلمانان خود از را نيروهايى جهت همين  به و نشود تلقى
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 مقررات و اصول نگيرد، صورت ها كارى افراط علم با اسالم انطباق نام به ،ديگر طرف
 از سالما عمالً ديگر شكلى به نشود و داده تطبيق روز باب هاى سليقه و ها ذوق با اسالمى
 بگيرد را تفريط و افراط جلو كه بود ضوابطى كشف درپى ،رو ازاين .نشود خارج صحنه

  . )48 -  47: 1376 عنايت،( 
هــاي اخالقــي نــزد مســلمانان  متشــرعان را مســئول انحطــاط ارزش فقــطالبتــه عبــده 

گرفـت   هايي چون تصوف و عرفان نيز در تاريخ اسالم عيب مي بلكه بر مكتب ،دانست نمي
صفاي معنوي در  كه برخالف رسالتي كه در اصل براي پيكار با قشريت و تأكيد اخالص و

جـاي آن بـه    خود از پرورش صفات عالي انساني باز ايستادند و بـه  ،عبادات برعهده داشتند
توان  مي ،در مجموع  .)146: همان(  اهللا و معجزات و كرامات آنان روي آوردند پرستش اولياء

د خواسـتن  نظر او دليل جمود فكري مسلمانان يكي افراط مدافعان عقل بود كـه مـي   گفت به
 روايان فرمانبندها را بگسلند و ديگري واكنش حاميان شرع در برابر آن افراط و روش  ةهم

پرست را به زير حمايت خود گرفتند و پيروي  خودپرست و نادان كه علماي قشري و خرافه
و راه را بر معـارف   اندنددگرمسلمان هاي پيشينيان را مذهب مختار امت  كوركورانه از گفته

ازجملـه  را هم  خارجى استعمار و داخلى همچنين عبده استبداد  .)137: همان(  عقلي بستند
  .دانست مى مسلمانان ماندگى عقب علل ترين مهم

  
   ي تجديد حيات مسلميناراهكاره

 توانـايى  اسـالم  كند ثابت كه بود آن درپى ،سيدجمال مانند ،عبده: تغيير نگرش به اسالم .1
 اسـالمى  ةجامعـ  ةانديشـ  گاه تكيه و راهنما ايدئولوژى، يك و مكتب يك صورت به كه دارد
 داشـت  سـعى  ،رو ايـن  از. برسـاند  اخـروى  سـعادت  و دنيايى عزت به را ها آن و گيرد قرار

 انفاق، و زكات و حج و روزه و نماز قبيل از ،اسالمى مقررات اجتماعى و دنيايى هاى فلسفه
 ،يمطهـر  ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم(  كند روشن را اسالم اخالقى اصول استحكام و
  :و معتقد است  )48/ 24 

 مـذهب  كـه  روزى آن از مـا  و رفت جلو كرد رها را خويش مذهب كه روزى آن از اروپا
  ).29/ 16 : همان(  رفتيم عقب كرديم، رها را خويش

 ت،يـ عنا(  هاي نو با مبـاني تفكـر اسـالمي بـود     دادن انديشه آميختن و آشتيدرپي وي  
1376: 130( .  



 103 بتول يوسفي  

  1390، شمارة دوم، پاييز و زمستان سال دومسياسي معاصر،  جستارهاي 

مسائلى  عبده. كند با توجه به اعتقاد عبده به تعقل ديني، از اجتهاد هم دفاع مي: اجتهاد .2
 ايجـاد  اجتهـاد،  در حقوق فلسفى مبانى دادن دخالت چهارگانه، مذاهب از مقارن فقه قبيل از

 و عبـادات  ميان شدن قائل تمايز باشد، روز مسائل گوى پاسخ كه فقه در جديد حقوقى نظام
نظـر او   به و  )48/ 24  ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم(  كند ميرا مطرح  معامالت

در داخـل  . آن را بايد داشته باشـند  ةاجاز» راسخون در علم«و تنها اجتهاد بايد حدود داشته 
اهل حـل  اجماع . ناپذير باشد اين حدود و شرايط، عقل بايد با آزادي كامل وظايف آن پايان

نظر عبـده نبايـد راه را بـر     دانند، به و عقد كه برخي از علماي سني آن را جانشين اجتهاد مي
 . )140 -  139: 1376 ت،يعنا(  اجتهاد ببندد، چون از خطا بر كنار نيست

 هـاى  تعصـب  بـا  و بود اسالم دنياى وحدت درپى جمال سيد مانند كه عبده: وحدت .3
 شرح درصدد كرد، كشف را البالغه نهج خودش قول به كه وقتى نداشت، خوبى ةميان اى فرقه
 افـزار  نـرم (  .ننمـود  خوددارى 11)ع(  على سخنان مانند بى و بليغ ستايش از برآمد و آن نشر و

  . )48/ 24 ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه
آمـده   تحريـر درمـي   ةكه به همكاريِ سيدجمال و عبده بـه رشـت   الوثقي ةعرو ةدر روزنام

ترين اركان دين كه بر همه روشـن اسـت، يـاد شـده      يكي از قوي منزلة بهاست، از وحدت 
االتفاق و التضافر علي تعزيز الوالية اإلسالمية، مـن أشـد أركـان الديانـة المحمديـة، و      «: است

و االعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين، اليحتاجون فيه إلي أستاذ يعلم، و ال كتاب يثبت 
تقويـت واليـت    بـراي اتحاد و همبسـتگي   :)70 :1390عبده،  اسدآبادي و( »ال رسائل تنشر

تـرين عقايـد در نـزد     ييترين اركان ديانت محمدي و عقيده به آن از ابتـدا  اسالمي، از قوي
كه آن را تعليم دهد و يـا كتـابي كـه آن را     ندارد مسلمانان است كه در آن احتياجي به استاد

  .يا رساله كه آن را نشر كند ثابت بسازد و
  

  نقدهايي بر انديشه و عمل عبده
انديشـان و   روش سياسي و بينش ديني عبده دو گروه را با او دشـمن كـرد؛ يكـي كهنـه    « .1

ديدنـد و   زيـان خـود مـي    بـه  االزهرهاي او را براي اصالح  پروران كه خاصه كوشش خرافه
بـا اسـتعمار    كـاري  سـازش  كرومـر پرست كه همكـاري او را بـا    ديگري پيكارجويان ميهن

 و هـا  دشـنام  بـه  او پاسخ و ايستاد استوار عمر پايان تا انديشان كهنه برابر در عبده.دانستند يم
 تواننـد  نمـي  نـد، ا ناآگـاه  و نـادان  مصـر  مـردم  كه زماني تا كه بود آن دوم گروه هاي دشمني
 پيكـار  بـر  بايـد  مصـريان  دينـي  فكر اصالح دليل بدين و برانند خود ميهن از را ها انگليسي
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 ،نمايـد  يمـ آسـان   يعبده امروز كار عقيدة اين بر گيري عيب. باشد مقدم استعمار با سياسي
 و مسـتعمره  ايهـ  ملـت  يثابـت كـرد كـه بـرا     يـر اخ سالةاستعمار غرب در صد يختار يراز

 اسارت از آزادي بدون ،پرستي خرافه و ناداني همچون ،ماندگي عقب از رهايي ،مستعمره نيمه
و ارتجاع وطني در اغلـب مـوارد    استعمار و است ناممكن استعماري غيرمستقيم يا مستقيم

در عـين   ،هـاي مسـتعمره   ولي در زمان عبده هنوز بسياري از رهبران ملـت  ،ياور يكديگرند
از نتايج فكري و ديدند و  پرستي، استعمار را در وجه نظامي و سياسي آن مي پاكدلي و ميهن
  . )127 :1376 ت،يعنا(  »خبر بودند فرهنگي آن بي

پرست بود كه با دلبستگي  اخالصش در حق شريعت اسالمي مردي ميهن ةعبده با هم .2
اش در  يافت و در نخسـتين مقالـه   هاي اسالمي تعارض مي ملت ةاو به يگانگي و برابري هم

  . )152 :همان(  تمدن مصر باستان را ستود االهرام ةروزنام
  

  جمال تفاوت عبده و سيد
حميـد  . بررسي تفاوت اين دو مصلح بزرگ در شناخت زواياي تفكر عبده بسيار كاراسـت 

  :نويسد مى عرب سياسى ةانديش در سيرى كتاب عنايت در
دانست و از طرفـي   عبده از طرفي بهترين حكومت را در زمان حاضر سلطنت مشروطه مي

ديد و معتقد بـود رهبـر بايـد ملـت را بـراي       نظام سياسي آماده نميگونه  مردم را براي اين
پـس از تبعيـد    ةبه روايت رشيدرضـا، عبـده در دور  . اي تربيت كند رسيدن به چنان مرحله

ش ا هاي واپسين زنـدگي  گونه عقايد با سيدجمال اختالف پيدا كرد و در سال سبب همين به
كند كه تنها راه احراز پختگي و رشـد   ين ميگرفت كه چرا به پيروانش تلق به سيد خرده مي

سـيد  : بار به يكي از مريدانش گفـت  يكسياسي و استقالل راستين فعاليت سياسي است و 
شـدن بـه    جاي آلوده هب ،جا كاري واقعي انجام نداد و چه بهتر بود كه جز در مصر در هيچ به

نظـام آموزشـي عثمـاني    كوشيد تا سلطان را بـه اصـالح    دسائس درباري در قسطنطنيه، مي
 مسـلمانان  بيدارى تاريخ بر اين دو كه تأثيرى حيث از عبده با سيد كار نتايج... مجاب كند 

 كوشـى  سخت و پيكار مرد بيشتر سيدجمال. است بوده متفاوت بسيار يكديگر از اند، داشته
 فكـرى  تحـرك  راه تنهـا  را مسلمانان آزادى سيدجمال .روى ميانه و انديشه مرد عبده و بود
 جمـال  سيد. داشت را مسلمانان دينى و اخالقى تربيت پرواى بيشتر عبده و دانست مى آنان
 در بيشـتر  عبـده  و گسـترد  اسـالمى  جهـان  سراسر در وبيش كم را خود هاى كوشش ةدامن

 كار حاصل كه بگوييم بايد ها تفاوت همين دليل به شايد ولى. كوشيد مصريان احوال اصالح
 ضـرورت  هـا  آن هـردوى  كـه  اسـت  بـوده  يكـديگر  مكمل عبده كار حاصل و جمال سيد
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 ها آن هماهنگى و شريعت احكام عقلى توجيه و دينى فكر اصلى منابع به مستقيم بازگشت
 كوشش و اجتهاد احياى سر بر پافشارى و بازى فرقه و پراكندگى از پرهيز و عصر مسائل با

 چاكر علماى قشرى بينش و خشك قواعد وراى در اسالم دين جوهر و روح شناخت براى
 اساسـى  اصـول  نـام  بـه  كـه  بـود  آرزوها و ها خواست همين و بودند داستان هم حكومت،

 . )156: همان(  شد پذيرفته سنى تجددخواهى

  :است معتقد عبده و سيدجمال عملكرد و روحيات ةمقايس در مطهرى استاد
 و كـرد  مى فكر انقالبى سيد كه اين يكى: داشت نظر اختالف جهت دو در سيدجمال با عبده
 در را اسـتعمار  و اسـتبداد  بـا  مبـارزه  سيد كه اين ديگر. بود تدريجى اصالح دار طرف عبده
 دور و كنـد  را الفسـاد  ام اين ةريش اول بايد بود معتقد و بود داده قرار خود هاى برنامه رأس

 به  بازگشت و پاريس در سيد از شدن جدا از بعد و عمر اواخر در الاقل، عبده ولى انداخت،
 سياسى  حركت هر و تعليم بر جامعه دينى تربيت و پرورش و آموزش كه بود معتقد ،مصر
  .)38 :1382 مطهرى،(  دارد تقدم

   
  گيري نتيجه

ماندگي  با نگاه به وضع كشورهاي اسالمي و عقب ،عبده محمد و  ياسدآباد  نالدي دجماليس
چـاره  درپـي  » درد مشترك«هاي مختلف، با يك  عرصهشدن ممالكشان در  داشته و عقب نگه

. پردازنـد  مي هاييراهكار ةارائو سپس به   ندنهايي دانست ةرا چار »اسالم« سرانجامكه  ندافتاد
موفق صدر اسالم، تطابق اسالم با مقتضيات زمان، وحدت، اجتهاد، توجه به  ةتوجه به تجرب

جايي كـه اسـتعمار و هجـوم     البته از آن. استعقالنيت و علم از محورهاي اصلي تفكرشان 
تفكر و فرهنگ غربي به كشورهاي اسالمي همواره يكي از علل اصلي غفلـت و خمـودگي   

حب و «رفته، نوع تعامل با غرب در قاموس فكري اين دو نوعي از  شمار مي جهان اسالم به
ولوژي غرب با رد سكوالريسم و استعمار غربي به تمجيد از تكن كه نحو بديناست؛ » بغض

بـا  . كنـد  مـي پرداخته و اكتساب آن را توصيه كرده و حتي الگوگيري از غربيـان را پيشـنهاد   
توان اين نتيجـه را گرفـت كـه متفكـران اهـل سـنت اطالعـي از بـار          لحاظ اين موضع مي

  .گردد ضعف تفكر فلسفي اهل سنت برمي به تكنولوژي غرب نداشته كه» ايدئولوژيك«
رنـگ و   سوم انقالب اسـالمي، نقـش سـيدجمال و عبـده كـم      ةده كه، در مهم اين ةنكت

 ةكه بيـداري اسـالمي بـا سـير اسـتعاليي خـود وارد مرحلـ        دليل بدين؛ ناكارآمد شده است
اري در ذتأثيرگـ رغـم   بـه سازي شد، اما انديشه و عملكرد اين دو مصلح،  سازي و تمدن نظام

سـي بـراي همراهـي جريـان در سـير      هايي اسا مايه شروع اين جريان در جهان تسنن، از بن
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 1369در سـخنراني   اي به اين تفـاوت  اهللا خامنه طوركه آيت همان. تكاملي برخوردار نيست
  :كند مياشاره  خود چنين

 مثل اسالمى، كلى معارف اند كرده بحث اسالمى مسائل درباب ايرانى متفكران اآلن كه آنچه
 روشنفكر متفكران آنچه از است تر قوى و تر عميق مراتب به مطهرى، شهيد مرحوم تفكرات
 انـد  كـرده  مطـرح  ديگـران  و  عبـده  رشيدرضا، سيدقطب، المسلمين، اخوان از دنيا، معروف

  . )دوم ويرايش واليت، حديث( 

جريان بيداري اسالمي براي روند استعاليي خود نياز به يك تفكر عميق و قوي دارد تا 
 ،در مجموع .كندو تمدن اسالمي را احيا  كندخواه غرب مبارزه  بتواند با تمدن تماميت

 ةجنب در ،ندشد آشنا غرب فرهنگ با زودتر كه نيا ليدل به ،سنت اهل متفكرانتوان گفت  مي
 حل  راه را »اسالم مكتب« يكل طور به و ندبرداشت يمؤثر  هاي گام يزدگ غرب رد و يسلب
 تحت اغلب كه ،موجود وضع برابر در ميتسل ها قرن ليدل به انيجر نيا اما ،كردند يمعرف
هم ضعيف  اجتهاد بودند و نخبگان  ميتسل نيا يپرداز يتئور و بود ستمگر امحك تيحاكم
  .گذاشت زوال به  رو يجابيا بعد در حدودي تا لذا و باشد مؤثر ياثبات ةجنب در نتوانستبود، 
 بـه  رو رونـد  مذهب، نيا مهد جايگاهدر  ،رانيا و عهيش جهان در انيجر نياكه  حاليدر
 و اجتهـاد  يقـو  حضـور  نـرفتن،  ظلم بار ريز و عاشورا اميق به يتأس كه ،گذرانده را  يتكامل

اين  .است بودهآن  مقوم عوامل از ،مردم با علما تنگاتنگ ارتباط و  جامعه ةعرص در مجتهدان
ـ  و كنـد  روند اسـتعاليي طـي   انيجر نيا كه شدند سبب عوامل  و مشـروطه   نهضـت  نياول
 انيـ جر و شد روند نيا در يعطف ةنقط ياسالم انقالب. برساند تحقق به را ياسالم انقالب

 قرن كي حدود از چه اگر .كرد ينينو ةمرحل وارد اسالم جهان و جهان در را ياسالم يداريب 
 ظهـور  اسـالم   جهان در عبده محمد و ياسدآباد نالدي جمالديس همچون يشمندانياند قبل
 انقـالب  يروزيـ پ ،دادند يم سر را غرب فرهنگ با تقابل و اسالم به بازگشت يندا و ندكرد

 نبـوده  نظر و اليخ كي فقط اسالم به بازگشت كه رساند اثبات به مسلمانان ةهم به ياسالم 
   .بپيوندد تيواقع به تواند يم بلكه ،است
. شد آغاز اسالمي بيداري ديجد موج جهاني، ةعرص در) ره(  خميني امام ظهور باواقع  به
 به ،بيداري ديجد موج. كرد مبدل مسلط يگفتمان به را اسالمي بيداري) ره(  خميني امام

 بود فكري و سياسي نخبگان به محدود و فرهنگي حركت يك نه ،)ره(  خميني  امام رهبري
 همت خاصة جامع يك ميان در عضوگيري دنبال به كه سياسي  مقطعي حركت يك نه و

 سطح در را انساني جوامع اقشار ةهم كه بود فراگير  و جانبه همه حركت يك بلكه گمارد؛
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 ياسيس نظام يرهبر با ،اي خامنه  يدعليس اهللا تيآ عرصه نيا در .كرد همراه خود با جهان
 ژهيو گاهيجا انيجر  نيا به دنيبخش عمق و تداوم در ،هيفق تيوال استمرار و عتيشر بر يمبتن
 و داشته  بر يمؤثر هاي گام علم ديتول و يافزار نرم جنبش مانند ييها دهيا طرح با و دردا
  .دهد يم قرار انيجر نيا انداز چشم در را ياسالم تمدن ياياح

  
  نوشت پي

  

در جهان اهل سنت است، لذا در اين تحقيق نيـز در   جمالهاي سيد جايي كه عمدة فعاليت از آن. 1
  :بر اين نظر است مورداستاد مطهري در اين . جريان بيداري اهل سنت آورده شده است

 ولـى  اسـت،  شـيعه  و ايرانى خود است، اصالح نظرية جنبان سلسله كه سيدجمال، هرچند
 تسـنن  جهـان  در اصالحى حركات به مربوط سيدجمال، درمورد حتى گفتيم، تاكنون آنچه
  ).60/ 24  ،يمطهر ديشه استاد آثار مجموعه افزار نرم( بود

و  قـرآن سالگي وي را با  پدرش از پنج. دنيا آمد هاسدآباد همدان بق در   1254الدين در  سيدجمال. 2
تحصيل با خود  ةنبوغ فراوان او، سيدجمال را براي ادام ةمقدمات علوم روز آشنا كرد و با مشاهد

. ق همراه پدرش از تهران به نجف اشـرف هجـرت كـرد     1266در  او. ق به قزوين برد  1264در 
در  .هـاى علمـى بسـيارى كسـب كـرد      مرتضى انصارى بهره از محضر شيخ ،مدت چهار سال به

در شـهر بمبئـى اقامـت    . شهر بمبئى در هندوسـتان شـد   ةروان ،استاد بزرگش ةق به توصي  1270
از اين هنگام بود كه  .جا را نياورد و خود را به كلكته رساند اما سيدجمال تاب ماندنِ در آن ،گزيد

ش بـراى زيـارت كعبـه از      1234در . الدين آغاز شـد  سيدجمال ةطلبان تبليغات سياسى و اصالح
ش شهرهاى مدينه، اردن، دمشق، حمص، حلب، موصل،   1237هندوستان خارج شد و تا اواخر 

 سـرانجام و نجف را طى كرد و اوضاع شهرهاى مهم اسالمى را مورد بررسى قـرار داد و   ،بغداد
اما  ،پس از سه روز عازم تهران شدسال دورى از وطن به زادگاهش رساند؛ و  14خود را پس از 

ش حدود پنج   1238، با ورود به افغانستان در شدها مواجه  با اوضاع نابسامانى كه در تهران با آن
دليل ارتباط مردم و  ق عازم هندوستان شد؛ اما به  1285در . يا شش سال در اين كشور اقامت كرد

ناچار راهى مصـر   ت بيشتر به وى داده نشد، بهاقام ة، اجازاوانگيز  بزرگان هند و سخنرانى هيجان
ق   1286در . در مصر كه بيش از چهل روز ادامه نيافت، با خير و بركت بود او،اقامت كوتاه  .شد

» بسـفر «و » داردانـل «مهـم   ةسوى دو تنگـ  ترين كانال جهان، به از طريق درياى مديترانه و از مهم
ـ   سكنيحركت كرد و در پايتخت خالفت مسلمانان  دليـل سـعايت    هگزيد، ولى پس از چنـدى ب

جلسـات درس و بحـث را   . دوباره وارد مصر شد ،ق  1287در . درباريان از اسالمبول اخراج شد
دولـت مصـر،   . پس از مدتى، به دانشگاه االزهر انتقـال داد  ،شروع كرد و اين جلسات تدريس را
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و فرستادن ايشان بـه ايـران را از راه   را نداشت و الجرم دستور بازداشت  اوتوان تحمل تبليغات 
در . سـوى هندوسـتان رهسـپار شـد     ق به  1297بعد از اخراج از مصر در . كانال سوئز صادر كرد

نوشـت و نيـز در    ردنيچـرى اى بـه نـام    جا رسـاله  حيدرآباد به خواهش كتبى يكى از معلمان آن
ق بـراى    1300ه سـيدجمال در  ك  هنگامى. تشكيل داد» عروه«جا، جمعيتى زيرزمينى به نام  همان

ق بـه پـاريس و اقامـت      1301در  اوورود . بار از هند اخراج گرديـد، عـازم لنـدن شـد     چندمين
ارنسـت  «ارتباط وى با فيلسوف مشـهور  : مهم بود ةوى در آن كشور همراه با دو حادث ةچهارسال

شاه و  ةولى ديرى نپاييد كه مورد كين ،ق به تهران آمد  1304در . عروةالوثقى ةو نشر روزنام »رنان
نگـار روس بـه مسـكو     و روزنامـه  مدار سياستبه درخواست  بنا جمالسيد. اطرافيان قرار گرفت

طور  ايران بازگشت تا كار اصالحات را به به شاه دوباره  الدين سيد به درخواست ناصر. دعوت شد
رى  براي اعتـراض در شـهر   .رسيد اخراج از طرف شاه به دستش ةجدى آغاز كند كه ناگهان نام

ق   1308. ، شاه حكم اخراج وى را صـادر كـرد  انگليسفشار سفارت  با چندى بعد كرد،تحصن 
پادشاه  ،»عبدالحميد  سلطان« ةدر اين هنگام، نام. سوى لندن حركت كرد وارد بصره شد و سريع به

پـى و اصـرار    در هـاى پـى   ابتدا امتناع ورزيـد، لكـن نامـه    جمالسيد. دست وى رسيد به ،عثمانى
 جمال سيد .گاه استبداد و نيرنگ گرفتار شود پاشا سبب شد كه اين عقاب بلندپرواز در كمين رستم
   ).62: 1383 پور، يعيرف( شد مسمومعبدالحميد   سلطان ةق با دسيس  1314شوال  پنجم

  .)17: 1363 مجتهدي،( گاه از روي سازش و سازگاري نبود اين روابط هيچ .3
هماننـد  (كنيم علما خيلي ديـر بـه جريـان پيوسـته      در حوادث فعلي جهان اسالم نيز مشاهده مي. 4

كه پيروان خود را به سكوت در برابر اين حـوادث و حتـي مخالفـت     يا اين) االزهر مصر يعلما
  ).مراجعه شود به قسمت استفتائات سايت علماي سلفي( اند كردهتوصيه 

مبـارزات  پرويـز لوشـاني،   : الـدين اسـدآبادي   سيدجمال دربارةفهرست بعضي از منابع مطالعاتي . 5
شرح حال اهللا اسدآبادي،  لطف. 1347، قم، دين و دانش، الدين اسدآبادي ضداستعماري سيدجمال

هاي انقالبـي   تاكتيكمحمدجواد صاحبي، . 1349، دارالفكر قم، ، الدين اسدآبادي و آثار سيدجمال
، دارالعلـم  قـم، ، الـدين اسـدآبادي   سيدجمال ةيادنام. 1358قم، هادي،   الدين اسدآبادي، جمالسيد

 -  10، ص 1362اول، جاويدان، خرداد  جلددوم،  چاپ، رهبران مشروطهابراهيم صفايي، . 1356
محمد عماره، . د. 1357، تهران، پيام آزادي، الدين اسدآبادي سيدجمال ةيادوارمحسن عدوان، . 41

، قـم، دفتـر تبليغـات    هـا  ، جمال حوزه سيدجمال. م 1988، قاهره، دارالشرق، الدين االفغاني جمال
محمدرضـا  . م 1929تا،  ، بيروت، بيمردان نامي شرقغالمحسين نراقي فرخزاد، . 1375اسالمي، 
محمـد سـعيد عبدالمجيـد،    . تـا  ، تهران، نشر فرهنگ اسـالمي، بـي  بيدارگران اقاليم قبلهحكيمي، 

، الدين افغاني آثار سيدجمال ةگزيدمخدوم رهين، . م 1967، القاهره، دارالكتاب العربي، الشرق غةناب
دن بـو  االصـل  ايرانـي  ةاسـناد و مـدارك دربـار   اهللا جهاني اسـدآبادي،   صفات. 1355كابل، بيهقي، 
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مجموعـه اسـناد و   اصغر مهدوي و ايرج افشار، . تا سينا، بي   ابن ،، تهرانالدين اسدآبادي سيدجمال
 نيحس. 1342، تهران، دانشگاه تهران، الدين مشهور به افغاني سيدجمال ةدربار نشده چاپمدارك 

زاده،  حسن تقـي . 1357 سحر، تهران، ،ياسدآباد نيالد دجماليس يهوا در نقد كي طرح ،ياقدام
زنـدگي و  اصغر حلبـي،   علي. 1348، تبريز، سروش، الدين اسدآبادي معروف به افغاني سيدجمال

الـدين افغـاني و    سيدجمالقاسم رشتيا، . 1356، تهران، زوار، الدين اسدآبادي سفرهاي سيدجمال
 تهـران،  ،سيدجمالدين  اسـدآبادي : شرق مفخرغالمرضا سعيدي، . 1355، كابل، بيهقي، افغانستان

الـدين   يـدجمال  س. 1370، ياسالم رهنگفنشر  ترجمه و نگارش و مقدمه هادي خ سروشاهي،
ــران  ــر نهضــت آزاديخــواهي اي ــم، رســالت، اســدآبادي رهب عثمــان صــدقي،  محمــد. 1357، ق

بنيانگذار محمدجواد صاحبي، . 1355، كابل، بيهقي، الدين افغاني پيشواي انقالب شرق سيدجمال
بزرگ سياسي شـرق   مبارزعبدالحكيم طبيبي، . 1375تهران، فكر روز،  نهضت احياي تفكر ديني،

 الـدين،  انقالب يا نهضت سـيدجمال حسين عبداللهي خوروش، . 1355كابل، بيهقي،  ،19در قرن 
 يداريــب و ياســدآباد نيالــد دجماليســ ،ييطباطبــا طيمحــ دمحمديســ. 1328اصــفهان، مطهــر، 

 و نيالـد  دجماليسـ  ،يمدرسـ  يمرتضـ . 1370 ،ياسـالم  فرهنـگ  نشـر  دفتر: تهران ن،يزم مشرق
اجتمـاعي و سياسـي    ةزنـدگاني و فلسـف  مرتضي مدرسي، . 1360 پرستو، تهران، او، يها شهياند

ـ پا ينيحسـ  نيالـد  دجماليسـ  ،يواثقـ  صدر. 1337، تهران، اقبال، الدين افغاني سيدجمال  گـذار  هي
هاي تاريخي و سياسـي   ، نامهآبادي ابوالحسن جمالي اسد. 1355 ام،يپ تهران، ،ياسالم يها نهضت

الـدين اسـدآبادي و    سـيدجمال كريم مجتهدي، . 1360، تهران، پرستو، الدين اسدآبادي سيدجمال
اي بـر تـاريخ جنـبش ملـي      مقدمهاهللا سحابي،  عزت. 1363، تهران، نشر تاريخ ايران، تفكر جديد

هفـت مقالـه در معرفـي    حسـن يوسـفي اشـكوري،    . 1364، انتشار شركت سهامي تهران، ايران،
ــيدجمال ــدين  س ــدآباديال ــش،  اس ــاپ خ ــران، چ ــاهي،  . 1376، ته ــادي خسروش ــاع از ه دف
ترين  آزادي يا بزرگ ةتشكيل جبهفالتوري، . 1343نا،  قم، بي آبادي، الدين حسيني اسد سيدجمال

ـ    بـي  الـدين افغـاني،   اي ضـد اسـتعماري سـيدجمال    شاهكار مبـارزه  . 1330سـالم،   ةجـا، كتابخان
ارشـاد،   ةتهران، حسـيني ها و مبارزات،  آبادي، انديشه اسدالدين  سيدجمالنژاد،  غالمحسين زرگري

 ةترجمـ  آبـادي معـروف بـه افغـاني،     الدين اسـد  خاطرات سيدجمالمحمدپاشا مخزومي، . 1376
اي از اسـناد   گزيـده  ةترجمـ هـادي خسروشـاهي،   . 1328مرتضي مدرسي، تبريز، دين و دانـش،  

 يهــاد. 1379، تهــران، ســماط، آبــادي الــدين اسـد  ســيدجمال ةانگلــيس دربــار ةوزارت خارجـ 
، شـروق  ةقلـ  تهـران،  ،يآبـاد  اسـد   نيالد دجماليس يخيتار ،ياسيس اسناد و ها نامه ،يخسروشاه

زاهـدان، نهـاد    آبادي و همبسـتگي جهـان اسـالم،    اسد  الدين سيدجمالكرمي،  علي رئيس. 1379
تهـران، ترفنـد،    ،آبـادي  اسد  الدين سيدجمالعباس رمضاني، . 1382نمايندگي مقام معظم رهبري، 

، تهران مجمـع  1375ماه  دي آبادي اسد  الدين المللي سيدجمال بين ةمجموعه مقاالت كنگر. 1383
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ـ  هاي اصـالح  معاني قرآني انديشهفاطمه گودرزي، . 1383جهاني تقريب مذاهب اسالمي،   ةگرايان
. 1383، تهــران، عــروج، )ره( يآبــاد اســد  نيالــد دجماليســ بــا ســهيمقا در) س( ينــيخم امــام

 انقـالب  گريبـاز  ،يريام مهراب. 1383سرا،  ، تهران، قصيدهروشنگر شرقمحمدمسعود نوروزي، 
 رامـون يپ يمطالعـات  منـابع  از يبعض فهرست« .تا يب شرق، تهران، ،ييصفا ميابراه ةمقدم با شرق،

  .1386 اسفند ،35 ش ،اميا ادي ،»ياسدآباد نيالد دجماليس
  .)1382،  حكيمي(  قبله  اقاليم  بيدارگراندر   حكيمي ← ازجمله. 6
  نقـش طباطبايي،   محيط ؛79  ص ، عرب  سياسي  ةانديشسيري در  عنايت، ←براي آگاهي بيشتر  .7

ــيدجمال ــيع  .)1387( ادي ه دال ب ، ع ري ائ ؛ ح52 -  51  ، صس ــروطيت  تش ــران  و مش   ش ق و ن  در اي
  .60 -  59  ص اميركبير،: ران ه ت ،راق ع  مقيم  ايرانيان

  :گفت 1388  سال به كردستان تسنن و تشيع طالب و روحانيون با ديدار در مقام معظم رهبري. 8
. هستم آشنا بودند، كه ديگرانى و ها جمال سيد قبيل از مصلحان از بزرگانى حال شرح با من
 كرديم، درك را او زمان ما داد توفيق خداوند كه عزيزى امام اين بزرگ، مرد اين با كدام هيچ
  ).، ويرايش دومتيوال ثيحد( نيستند مقايسه قابل

ـ   ةهاي بحيـر  ق در يكي از دهكده  1266محمد پسر عبده پسر حسن خيراهللا در . 9 . دنيـا آمـد   همصـر ب
آموخت و  قرآنرا نزد يكي از حافظان  قرآنپدر و  ةسالگي خواندن و نوشتن را در خان دهمحمد در 

به مصـاحبت   1287از آغاز محرم  .االزهر شد وارد جامعق،  1282در . حفظ كرد آن را سالدو  طي
 ةرسـال سـالگي   25گـردد و در   سيدجمال، كه يك سال پيش از آن وارد مصر شده بـود، نائـل مـي   

نويسد؛ مطالب اين رسـاله   اي فلسفي و عرفاني است، مي كه رساله ،خود را اتيالتجل سر يف الوارات
و از  شـود  از آن پس محمد از سيد جدا نمي .بود ،سيدجمال ،دروس كلي استاد و مرادش جزئي از

از  1294در . كنـد  شـروع مـي   االهرام ازجملههاي قاهره  مقاالت اصالحي خود را در روزنامه 1293
مدرس برگزيده  سمت هالتحصيل شد و سال بعد در دارالعلوم و مدرسه االسن ب االزهر فارغ ةدانشكد

 معبده به عضويت آن درآمد و مـرد دو  ،همين كه سيدجمال حزب الوطني را تأسيس كرد. شود مي
بـر اخـراج سـيد از     مبنـي فرماني ق  1296كه وقتي خديو مصر در  طوري هب رفت، شمار مي حزب به

ولي او در اطـراف قـاهره   كرد، خودش محكوم  ةعبده را هم به بازگشت به دهكد مصر صادر كرد،
مـأمور  ق  1297و در  بخشيده شدي مصر يپاشا به رياست وزرا شدن رياض ا منصوبپنهان شد و ب
ـ هاي عبـده در انقـالب    نوشته. شد هيالمصر عيالوقا به نام ،رسمي كشور ةنوشتن روزنام  پاشـا  يعراب

پاشا همكاري كـرد و پـس از    مؤثر بود و سرانجام در برابر لشگركشي انگليس به اسكندريه با عرابي
سـر   بهسال در بيروت  عبده يك .عبده سه ماه به زندان رفت و سپس تبعيد شد عرابي،شكست قيام 

 .دسـت زدنـد   يالوثق عروة ةجمال به پاريس رفت و هردو به انتشار مجل برد و سپس به دعوت سيد
سيدجمال را بـه عربـي ترجمـه     يةچرين بر ردة رسال 1303ماه مجله تعطيل شد و در  هجدهپس از 

 



 111 بتول يوسفي  

  1390، شمارة دوم، پاييز و زمستان سال دومسياسي معاصر،  جستارهاي 

  

پـس از   .شـرح مختصـري نوشـت    البالغـه  نهجدر همين ايام بر . كرد و در بيروت به چاپ رسانيد
ها و تقريرات او در اين مدرسـه   درس ةمجموعسلطانيه دعوت شد و  ةچندي به تدريس در مدرس

اجازه يافت كه بـه   1306 در .در فن منطق درآمد هيريالبصائرالنص و ديالتوح رسالة صورت دو كتاب به
شيخ پس از بازگشت به مصر به كار فرهنگي  .نكردن در امور سياسي به مصر بازگردد شرط دخالت

پـس از فـوت خـديو     1309در  .در محاكم مصر مشغول شد ،قاضي در مقامو عقيدتي پرداخت و 
االزهر را پيشنهاد كرد   اصالح و تهذيب دانشگاه ةنزديك شد و برنام ،خديو عباس ،توفيق به پسرش

تقريـرات درس   .كـرد پا  بر را در االزهر قرآنجلسات تفسير  ،در همين دوره .شدموافقت  با آن كه
 المنـار  ةشد و پس از تصـحيح اسـتاد در مجلـ    نوشته مي ،رشيدرضا ،شاگردش ةوسيل تفسير شيخ به

 سـمت  شيخ در اين ضمن بـه  .رسيدچاپ  بهجلد  دوازدهدر  المنار ريتفس نام منتشر شد و در آينده به
هاي خديو جديد مصر با وي درگيري پيـدا كـرد و از    علت انحراف ولي به ،مفتي مصر منصوب شد

سنگين و انحراف حكومـت و نـاداني برخـي از    هاي  ليتئومس .نيز دلسرد شد االزهر وستةيپاصالح 
او را از پـاي  ، 1323در  ،سـالگي   57دسـت هـم دادنـد و در     به دستعوام با بيماري سخت سرطان 

  .)248 -  247: 1362 الگار و ديگران،( درآوردند
لئـون  «، »هربـرت اسپنسـر  «ماننـد   ،عنايت، عبده همچنين متأثر از دانشمندان غربي حميد نظر به. 10

ها او را در ارتباط ميان اصالح دينـي و اصـالح    بود و اين ،»فرانسوا پيرگيوم گيزو«و » تولستوي
تر كردند و حتي سبب شد كـه او اصـالح فكـر دينـي را عامـل       اجتماعي مؤمننظام سياسي و 

  .)130: 1376 عنايت،( گونه تحول سالم اجتماعي بداند اساسي هر
  : نوشت البالغه نهجشرح خود بر  ةعبده در مقدم. 11

 أجمعـه  و أسـلوباً  أرفعـه  و ةماد أغزره و ـ هينب كالم و يتعال اهللا كالم بعد ـ ةالغ أهل يف سيل و
در ميان اهـل لغـت پـس از    : )12: 1963، البالغه نهجعبده، مقدمه بر شرح ( يالمعان لجالئل

تـرين   ترين و جـامع  ترين و پرمعني ترين و بليغ ، شريف)ص( و كالم نبي) قرآن(كالم خدا 
  ).ترجمة نگارندة مقاله(است ) ع( سخنان سخن علي
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