


 مقدمه

معنای اصالح

آشتی دادن و رفع اختالفات و دعوا: 
ادانجام کار شایسته و برطرف کردن فس: 

ظپیگیری تغییرات تدریجی و آرام در جامعه با حف: 

تحول اجتماعی از سکون، انحراف یا پسرفت به سمت: 

نیاز اصالحات به اصالح

دولبهاصالحات تیغ 

(استغفاراصالح و مقایسه )جامعهاصالح نیاز دائمی 

جریان روشن فکری در ایران
عبرت گیری از اصالحات گذشته

از صالح
از صلح

اصطالحی

لغوی

عقیدتی

سیاسی

جمع خلوص و کارایی
جمع سنت و تجدد

نظام موجود

(توحید)مطلوبوضعیت 



(هااولین برخورد با خارجی)صفویه
(ایران و روسجنگ های و عباس میرزا )قاجاریه

فعالیت های قائم مقام فراهانی و امیرکبیر
سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و تأثیرات آن

مشروطیت
به قدرت رسیدن پهلوی اول

بروز اولین مظاهر غرب ستیزی
سلطنت پهلوی دوم

گفتمان غرب زدگی آل احمد
(ره)گفتمان بازگشت به خود شریعتی و بازگشت به فطرت شهید مطهری

پیروزی انقالب اسالمی

اولین احساس ذلت: 
احساس تفوق: 

روند تاریخی
اصالحات ایران

اصالح گراندر بحث از ( ره)روش شهید مطهری

یارزشیک قضاوت گران اصالحقضاوت استاد در مورد •

انصافرعایت •
 هاآنقد نفرض پیشتوسط منتقد،حفظ نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف افراد•
های درون جامعه اسالمی بر خالف اغلب روشنفکران جامعه تالشتوجه به •

( مالک بودن حق نه شخص)ودنستودن در کنار نقد و نقد در کنار ست: 
غیرمصلح:  سکوالر

غیرمصلح: 
مصلح:  پیشرو
ارتجاعی دینی

اصالحگران



علویون: 

بمصلحین منتخ

جنبش های مدعی اصالح در تاریخ اسالم

نبابک خرمدی: 

غزالی: 

هشعوبی: 

سربداران: 
اخوان الصفا: 

اسدآبادیسیدجمال الدین : 
سلفی گریو اخباری گری : 

کیفیت•

موضوع اصالح•

داران اصالحکداعیه•

کواکبی
عبدهشیخ محمد 

اقبال الهوری
سیدجمال الدین اسدآبادی

ارتجاعی
پیشرو

فکری اجتماعی
اجتماعی

فکری

ابتدا مصلح، سپس منحرف از مسیر اصالح
مفسد
مصلح



سیدجمال الدین اسدآبادی

تفاوت اندیشمندان شیعه و سنی
سفر به کشورهای اسالمی: جامعه اسالمی
...فقه، فلسفه، عرفان و : علوم اسالمی 

سفر به کشورهای متعدد غربی
...انگلیسی، فرانسه، روسی و های زبانآشنایی با 

(جامع االطراف بودن)جامعیت فکری و اجتماعی 

آشنایی دقیق نسبت به

اسالمیبرخورداری از فرهنگ 

تجدد

اسالم

قدرت بیان و نفوذ کالم
العادهفوقهوش و استعداد 

اکتسابی

طبیعی

(نای آنبر مبشخصیت گیری تربیت دینی و شکل)

امتیازات•



ت بهقائل به نگاه نقادانه نسب•

استعمار: 

استعمارپذیری
تفرقه در جوامع اسالمی

شیوع عقاید خرافی و دوری از اسالم نخستین
از علوم و تمدنخبری بیجهالت و 

استبداد داخلی
جدایی دین از سیاست

سنت

غرب
...

فرهنگی
سیاسی

اقتصادی

راه حل•

مبارزه با خودباختگی در مقابل غرب
دمیدن روح مبارزه و جهاد
مبارزه با استعمار خارجی

اتحاد سیاسی اسالم و مسلمانان
مجهز شدن به علوم جدید

مبارزه مردم با حاکمان مستبد
بازگشت به قرآن و سنت معتبر

ایمان و اعتقاد به مذهب

آرمان شهر•
بازگشت روح مجاهدت و عزتمندی
اقتباس تمدن غربی با روح اسالمی

آگاهی به علوم و فنون عصر
سرتاسر وحدت



اتاسالمی دانستن جریان

(السالمعلیهم)پیامبرارادت و عالقه به اهل بیت 

عدم خودباختگی در مقابل فرهنگ و اندیشه غرب
اعتقاد راسخ به اجتهاد به عنوان موتور محرک اسالم

ورزیاندیشهعالوه بر گرایی عملروحیه 
و روحیات اشراقی و عرفانیگرایی معنویت

اذعان به فقدان یک ایدئولوژی جامع انسانی در غرب
فلسفی و اجتماعی غربهای اندیشهشناخت دقیق فرهنگ و 

می فرهنگ اسالمی یگانه رکن رکین تحقق جامعه اسال
مبارزه همزمان نظری و عملی با استعمار

احیاء عزت نفس و مبارزه با از خودبیگانگی
راه حل•

مزایا•

شناخت سطحی اسالم

(در اروپاحضور دراز مدت )تجددشناخت عمیق 

اقبال الهوری

وهابیت
بهاییت

آتاتورک

معارف علوم اسالمیشناخت•
جامعه اسالمی



کوشش برای شناخت روح دین
احیای کامل اجتهاد

گراییفرقهپرهیز از تفرقه و 
هماهنگی شریعت با مقتضیات

توجیه عقلی مسائل شریعت
بازگشت به منابع اصلی

محدوده مبارزه
ابزار مبارزه

اولویت مبارزه
نوع مبارزه
نوع تربیت

الاختالفات با سیدجم

اشتراکات با سیدجمال

شاگرد و مرید سیدجمال

عبدهشیخ محمد 

کواکبی

انتقاد به فداکنندگان عقل و آزادی به پای نظم و امنیت 
سنگر ضداستبدادی

پایبندی سخت به همبستگی دین و سیاست
اعتقاد به آگاهی سیاسی به عنوان مانع استبداد

مبارزه با استبداد ترکان عثمانی

نگاه توحیدی: 


