


 :نهضت های اسالمی در صد ساله اخیر 

 

افساد≠ فسد ؛ اصالح ≠ صلح : لغوی        معنای اصالح 

 تحول اجتماعی از سکون،انحراف و پسرفت به                        : اصطالحی                               

 (توحید)سمت و ضعیت مطلوب                                              

 

سابقه اصالحات در ایران 

 

          بر خالف اغلب روشنفکران جامعه به سراغ تالشهای درون جامعهروش شهید 

 اسالمی می رودمطهری در رفتن          

 به سراغ اصالحگران   

 فرد وقتی دیگران را نقد می کند یعنی من نقاط قوت او را حفظ و بر                              

 ( ضرورت این نگاه در مطالعه مطالب)نقاط ضعفش غلبه می کنم                                    

                                  

 اگر ستود نقد هم کرد و اگر نقد کرد ستود: رعایت انصاف                                  

 ( مالک بودن حق نه شخص)                                   

                                  

 :  قضاوت استاد در مورد اصالحگران یک قضاوت ارزشی است لذا                                 

 اصال مصلح نیستند:اصالحگران       سکوالر                                   

 اصالحگر نیستند: دینی       ارتجاعی                                                        

 اینها مصلح هستند: پیشرو                                                                    



 :اصالحگران مورد تأیید استاد 

 سید جمال      امتیازات     طبیعی     هوش و استعداد فوق العاده -1

 قدرت بیان و نفوذ کالم                                                

 اکتسابی     دارا بودن فرهنگ اسالمی                                    

 ...فقه،فلسفه،عرفان و: آشنایی همزمان با     اسالم     با خود اسالم                                                  

 سفرهای متعدد: با مسلمین                                                                                      

 انگلیسی،فرانسه،    )زبان های+ سفرها : تجدد                                                                           

 (روسی،عربی،فارسی                                                                                                     

 

 استعمار    سیاسی: نگاه نقادانه به      غرب                      

 ...فرهنگی و                                                                 

 سنت       جدایی دین از سیاست                                           

 استبداد داخلی                                                       

 جهالت و بی خبری از علوم و تمدن                                                       

 شیوع عقاید خرافی و دوری از اسالم نخستین                                                       

 تفرقه                                                       

 جامع بودن نهضت سید جمال      فکری                     

 اجتماعی                                                            

 راه حل های سید جمال                     

 آرمان شهر سید جمال                     

  



 

 راه حل های سید جمال       مبارزه مردم با حاکمان مستبد

 مجهز شدن به علوم جدید                                 

 بازگشت به قرآن و سنت معتبر                                 

 اتحاد سیاسی اسالم و مسلمانان                                 

 ایمان و اعتقاد به مذهب                                 

 مبارزه با استعمار خارجی                                 

 دمیدن روح مبارزه و جهاد                                 

 مبارزه با خودباختگی در مقابل غرب                                 

 

 آرمان شهر سید جمال        سرتاسر وحدت

 آگاهی به علوم و فنون عصر                                 

 اقتباس تمدن غربی با روح اسالمی                                 

 بازگشت روح مجاهدت و عزتمندی                                 

                            

                  



 اقبال       شناخت      عمیق تجدد       حضور دراز مدت در اروپا -2

 

 سطحی: معمولی سنت      اسالم                                

 نه چندان عمیق: مسلمین                                                     

 

 اعتقاد قلبی و عمیق به اسالم       غرب ایدئولوژی ندارد                

 اسالم موتور محرکه ای به نام اجتهاد دارد                                                        

 روحیات اشراقی و عرفانی                                                        

 عدم خود باختگی در مقابل غرب                                                        

 

 احیای عزت نفس و مبارزه با از خود بیگانگی: نگاه نقادانه به       سنت                 

 

 تجدد       نبود معنویت                                       

 مرد اندیشه و عمل(    پایه گذاری پاکستان)مبارزه با استعمار                                                    


