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چکی���ده: المن���ار مشهورتری���ن نشری���ه اصالح گر و نوطل���ب در دهۀ 
ک���ه نه تنها به عن���وان ذخیرۀ غنی اطالع���ات مرتبط  م���درن اسالمی است 

ب���ا وضعی���ت جه���ان اس���الم در ق���رن نوزده���م، م���ورد توج���ه پژوهشگران 
گرفت���ه اس���ت، بلک���ه بای���د آن را فضای���ی مناسب ب���رای عرض���ۀ افکار  ق���رار 
ع تعام���ل ایش���ان با  مختل���ف اندیشمن���دان جه���ان اس���الم و تحلی���ل ن���و
پدیده ه���ای جه���ان دنی���ای م���درن و پیشرفت ه���ای علم���ی آن دانس���ت. 
ل���ه حاضر، ب���ر پایۀ اطالع���ات اصیل و دس���ت اول، سعی  نویسن���ده در مقا
که رشید رضا  در بررس���ی بستره های فرهنگی و اجتماعی جامع���ه ای دارد 
ث���ر ارزشمن���دش »المن���ار« را در آن به منث���ه ظهور رسان���د. در راستای این  ا
ح مختصر  ه���دف، نویسنده پس از بی���ان تاریخچۀ نشر در مصر، ب���ه شر
زندگی نام���ه رشی���د رض���ا و سال ه���ای حض���ور وی در سوری���ه می پ���ردازد. 
نویسن���ده در ادام���ه با ارائ���ه اسناد مناب���ع مالی اولیۀ شکل گی���ری نشریه و 
ماه ه���ای اولیۀ حضور رشیدرضا در مص���ر، سعی دارد چگونگی شکل گیری 
کاوی  ساخت���ار اولی���ۀ نشریه المنار و شی���وه مدیریت رشید رضا ب���ر آن را وا
کن���د. آن گ���اه با بی���ان حلقۀ اولی���ه مشترکین المن���ار، ابع���اد تأثیرگذاری این 
نشری���ه را بر زندگی مردم مص���ر و تعامل آنان با این پدیدۀ جدید را در بوته 
نق���د و بررس���ی ق���رار داده و از این طریق جایگ���اه رشید رض���ا را در پیشبرد 
صنع���ت چ���اپ در مصر به تصویر می کشد. در نهای���ت به بررسی دورنمای 
رشی���د رض���ا با نگاه مذهب���ی و مدرنش ب���ه صنعت چاپ و ه���دف وی را از 

چ���اپ ای���ن نشری���ه می پ���ردازد.

کلی���دواژه: المن���ار، رشی���د رض���ا، صنع���ت چ���اپ و نش���ر، روزنامه نگ���اری. 
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اشاره
یخ  کوش���د تار ای���ن مقال���ه ب���ر پای���ه اطالع���ات اصی���ل و دست���ه اول، می 
یه اصالحگر  و نوطلب در  ین نشر شکل گیری المنار، به عن���وان مشهورتر
ن اسالمی را بررسی و تحقیق نماید. نوشته ها و یادداشت های  قرون مدر
زشمن���د و جدیدی را  شخص���ی بنیانگ���ذار آن، رشید رض���ا اطالعات ار
ی و تعلقات مذهب���ی اش  پیش از  درب���ارۀ  تلفی���ق عالی���ق روزنامه نگ���ار
ورود ب���ه مص���ر در س���ال 1897 ارائه می کن���د.  این مقاله ب���ر آن است  با 
تبیی���ن صحیح آنه���ا راهی نوین به پژوهش درب���ارۀ این شخصیت مهم 
و تأثیرگ���ذار اسالم معاصر برگشاید. نگارن���ده در این نوشتار به بسترهای 
کرده، به دنبال  ی���ژه ای  یه توجه و مذهب���ی رشید رض���ا در زادگاهش سور
ی صنعت چ���اپ در قاهره، اسناد  فه���م جایگاه او در پیشب���رد و اثرگذار
یه و تعام���الت این پدیدۀ جدید با زندگ���ی مردم مصر را  مال���ی اولیه نشر
یژه به حلقه اولی���ه مشترکین المنار از  پژوهی���ده است. توج���ه و اعتنای و
یه از سوی دیگر  ن در این نشر یک س���وی، و همراهی نگاه مذهبی و مدر

ین رسالت این مقاله است. اصلی تر

اولین تأثیرات صنعت چاپ در جهان اسالم، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم 
ی برای  می���الدی در حوزۀ مفاهی���م دینی رخ نم���ود. این حض���ور سرآغاز
ین علمی اسالم، به حوزه ای جدید و نوین بود. مرحلۀ  انتقال سنت دیر
گ���ذار از نسخ دست نوشته و خطی به دنیایی جدید، با افول طالع شیوۀ 
کتب چاپ���ی به سرعت  ی نوین هم���راه بود.  سنت���ی و دمی���دن ساختار
ی���ن نسخ خطی ش���د و سنت غیرچاپ���ی و دست نوشتۀ متون، از  جایگز

سطح رایج و عام جهان اسالم رخت بربست.1 

چنان ک���ه می دانی���م، سن���ت آم���وزش و تعلی���م در اس���الم ،بر پای���ۀ روابط 
گ���رد بن���ا نه���اده شده ب���ود. این شیوۀ  مستقی���م و رو در روی است���اد و شا
که هی���چ سازوکار منسجمی باع���ث اشاعه روزافزون  سنت���ی، در حالی 
گسترش می یافت.  آن نب���ود، توسط نویسندگ���ان، وراقان و ادبا بس���ط و 
یقۀ نوینی ب���رای اشاعه و بسط آنها در  انتش���ار و چاپ آرای متفکران، طر
بی، تأثیرات غیرقابل  سطح جامعه بود. ورود و معرفی چاپ به شرق عر
ی���ات و روزنامه ه���ا به محمل  ب���اور و شگرف���ی بر مطبوع���ات داشت. نشر
مناسب���ی ب���رای متفک���ران و روشنفکران عرب زب���ان تبدیل شد ت���ا از آن 
ی���ق به نشر عقاید سیاس���ی، فرهنگی و حتی مذهب���ی خود بپردازند.  طر
کم تولی���دات فکری و فرهنگی جهان عرب  حج���م هنگفت و بسیار مترا
یان های  ین دالیل شکل گی���ری جر ن، یک���ی از مهم تر در ق���رون پیشامدر

نوگرا و اصالحگر در قرون بعدی جهان اسالم است.2  

1. Reinhard Schulze, “Mass Culture and Islamic Cultural Production in the 19th Century 
Middle East”, Mass Culture, Popular Culture and Social Life in the Middle East, Georg 
Stauth & al. (ed.), Frankfurt am Main, Campus Verlag, 1987, pp. 189-207; Francis 
Robinson,"Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print”, Modern 
Asian Studies, 27/1 (1993), pp. 229-251.

2. Stephen Sheehi, “Arabic Literary-Scientific Journals: Precedence for Globalization and 
the Creation of Modernity”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 
25/2 (2005).
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ی در  گست���رده مخاطبان المنار شبک���ه پهناور یق دامنۀ  توانس���ت از طر
میان محققان، صاحب نظران و متفکران جهان اسالم پدید آورد. بدون 
یقا و غرب  ی این شبکه در شم���ال آفر ی���ن میزان تأثیرگ���ذار ش���ک بیشتر
اسالم���ی بود، اما این به معنای انحصار جغرافیایی آن نبود و مخاطبان 

پای شرقی، از مطالب آن بهره برده اند.7  ی در شرق دور و ارو بسیار

یخ مطبوعات  شخصیت مطبوعاتی رشید رضا، توسط ِامی آیالون در تار
گرفته است. او در  خاورمیان���ه و جهان اس���الم مورد بررسی و پژوهش ق���رار 
گ���ذر از محدودیت های سنتی جهان  کتاب، آرم���ان اصلی رضا را  ای���ن 
ن سرشار از پیشرف���ت دانسته است.8 او  اس���الم و ورود به افق های م���در
یه اش چهل س���ال ،منادی  عالم���ی عامل و زاه���دی پرهیزگار ب���ود و نشر
زش ه���ای اصیل اسالمی بود، ام���ا این مسئله مان���ع از توجه به شرایط  ار
ک���ه جهان اس���الم آبست���ن شکل گی���ری آن بود، نش���د. یکی از  جدی���دی 
که  بی بود  یی با اندیش���ۀ سکوالر غر یارو ی���ن دغدغه های او، رو اصلی تر
ی���ج در دل جامع���ه اسالمی رخنه  می ک���رد.9  محقق دیگری به نام  به تدر
ِاسُکوارد پیترِسن، رشید رضا را یکی از اولین متفکران مسلمان می داند 
ی و مطبوعات و نیز مفاهیم  ن روزنامه نگار که توانست میان پدیده مدر
کن���د؛ البته باید  ن و کامل کنن���ده ای ایجاد  سنت���ی دین���ی ارتباط مت���واز
ک���رد مطبوعات دیگ���ری نیز پی���ش از ظهور المن���ار در اواخر  خاطرنش���ان 
ق���رن هجدهم پدید آم���ده بودند که همگی مروج عقای���د محافظه کارانه 
که  یات���ی چ���ون اس���الم، عدالت و ی���ا ع���روة الوثقی  و سنت���ی بودن���د؛ نشر
یخ انتشار، بر المنار متق���دم بودند.10 در سوی دیگر  همگ���ی به سب���ب تار
که می کوش���د شهرت رشید رضا را به  دیال���ه حمزه، محققی دیگر است 
اصالحگری و نوخواهی در جامعه اسالمی، امری واهی و بی بنیان تلقی 
که در قامت  که » رشید رضا در آثارش به هنگامی  کند. وی بر آن است 
خطی���ب مذهبی ظاه���ر می شود، فقیه���ی متناقض گو جل���وه می کند. از 
ی بیش  س���وی دیگر رشید رض���ای روزنامه نگار نیز در آث���ارش وقایع نگار
که حوادث جهان معاص���ر خویش را بدون نظامی خاص و تنها  نیست 

Fatwas,Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996, pp. 30-31.
7 .Mona Abaza. “Southeast Asia and the Middle East: al-Manār and Islamic Modernity”, 

Mediterranean to the Chinese Sea: Miscellaneous Notes, Claude Guillot, Denys Lom-
bard and Roderich Ptak (eds.), Wiesbaden, Harrasowitz, 1998, pp. 93-111; Azyumardi 
Azra, The Transmission of al-Manār’s Reformism to the Malay-Indonesian World: 
the Cases of al-Imam and al-Munir”, Studia Islamica, 6/3 (1999), pp. 79-111; Jutta 
E. Bluhm, “A Preliminary Statement on the Dialogue Established Between the Reform 
Magazine al-Manār and the Malay-Indonesian World”, Indonesia Circle, 32 (1983), 
p. 35-42; id., “al-Manār and Ahmad Soorkattie: Links in the Chain of Transmission of 
Muhammad Abduh’s Ideas to the Malay-Speaking World”, Islam:Essays on Scripture, 
Thought and Society, Peter G. Riddell and Tony Street (eds.), Leiden, Brill, 1997, pp. 
295-308.

8 . Ami Ayalon, The Press in the Arab Middle East: A History, New York-Oxford, Oxford 
University Press. 1995, pp. 54 and 134-198.

9. Ibis, p. 170. 
10.  Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of 

Dar al-Ifta, Leiden–New York–Cologne, Brill, 1997, pp. 55-56.

ی���ان رو به رش���د در جامعۀ اسالمی، محم���د رشید رضا  در می���ان این جر
که به تازگی  )1856-1935 م( جوان���ی تقریبًا 32ساله و سوری - مصری 
گفته و پ���ای به مصر نهاده بود،  یه را ترک  زادگ���اه خویش در طرابلس سور
ی���ه ای را منتشر ساخ���ت  که بعدها  در س���ال 1897 م اولی���ن شم���اره نشر
چاپخانه عریض و طویلی  به نام  -  المن-ار -  را به خود اختصاص داد. 
مطبوعات اسالم���ی، در پی حضور و انتشار شماره های بعدی المنار، به 
که شخص رشید رضا به عنوان یکی از رهبران  مرحله جدیدی وارد شد 
اندیش���ۀ سلفی در جهان اسالم آن روزگار، اصلی ترین عامل آن بود.  این 
نشریه بستر مناسبی برای نشر افکار بعضًا جدلی او در بازتعریف اندیشۀ 
اسالم���ی، تفسی���ر قرآن و فت���اوای جدید محس���وب می ش���د؛3   اما ویژگی 
که رشید رضا خود را بدان وسیل���ه از دیگران متمایز ساخته بود،  مهم���ی 
تعّین المنار به عنوان اصلی ترین تریبون نشر عقاید اصالح گرانه و نوطلب 

استاد بزرگ و سرشناس اش در مصر، محمد عبده )م.1905( بود.4 

ی���ۀ چاپی در  ی���ن نشر ی���ن و پرمخاطب تر گسترده تر المن���ار در حقیق���ت 
که بر پایۀ تفاسیر نوگرایانه عبده از قرآن بنا شده  سط���ح جهان اسالم بود 
که در آن  ین سط���ح انتشار و مخاط���ب  تر ونش���و و نم���ا یافته ب���ود و در باال
روزگ���ار امک���ان تحقق داش���ت، دست ب���ه دست می گش���ت. مجموعه 
که برای اولی���ن بار در جامع االزه���ر ارائه شده بود،  تفاسی���ر عب���ده از قرآن 
پی���ش از المنار نیز منتشر شده ب���ود، اما رشید رضا پس از مرگ استادش 
یۀ  ی، تصحیح و انتشار آنها در نشر در س���ال 1905 م تصمیم به جم���ع آور
گرف���ت. او این روند را تا زمان مرگ در س���ال 1935 م ادامه داد.  خوی���ش 
تأثیرات غیرقابل انکار و سترگ تفاسیر عبده از متون مقدس اسالم مثل 
ق���رآن، بر سط���ح عمومی اندیشمن���دان و متفک���ران آن روز جهان اسالم، 
ی المنار در جامعۀ اسالمی  است.5   وجه دیگری از اهمیت و تأثیرگذار

ک���ه بخت چاپ افکار و  رشی���د رضا در جایگ���اه یکی از اولین متفکرانی 
یخ  کلیدی و مهمی در تار آث���ارش را به دست آورد، توانست نقش بسیار 
فکری و فرهنگی جهان اسالم در دهه آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم 
کن���د.6 او عالوه ب���ر بهره گی���ری از صنعت چ���اپ برای نش���ر عقاید،  ایف���ا 

3. Albert Hourani. Arabic Thought in the Liberal Age: 1789-1939, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983, p. 226-227.

باره رابطه مستحکم و دامنه دار  عبده و رشید رضا، ر.ک به: 4 . برای بررسی بیشتر در
Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh 

and Rashid Rida, Berkeley, University of California Press, 1966; A. N. Busool, “Mu-
hammad R. Ridā and Relations with Jamal A. Alafghani and Muhammad Abduh”, The 
Muslim World, 66/4 (1976), pp. 272-286; N. A. Khoury and A. I. Baaklini, “Muham-
mad Abduh: Ideology of Development,” The Muslim World, 69/1 (1979), pp. 42-52.

5.  M. H. Kerr, “Rashid Rida and Islamic Legal Reform: an Ideological Analysis”, The 
Muslim World, 50 (1960), pp. 99-108 and 170-181; id., Islamic Reform . . .; J. Jomi-
er, Le commentaire coranique du Manar, Paris, 1954; id., “La raison et l’histoire dans le 
commentaire du Manar”,MIDEO, 19 (1989), pp. 17-47; id., “Les raisons de l’adhesion 
du Sayyed Rashid Rida au nationalisme arabe”, Bulletin de l’Institut d’Egypte, 53-54 
(1971-3), pp. 53-61.

6.  Muhammad Khalid Masud & al., (eds.), Islamic legal Interpretation: Muftis and Their 



9سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390 

ــکل گریی آن ــال های آغازین ش ــید رضا؛ املنار و س رش مقاله

129

آن را  »روز ب���ه روز در ح���ال افزای���ش« خوان���ده اس���ت. »انتشاراتی ه���ای 
که با  گاهنامه های جدی���د و مردانی  ی���ات و  کتب جدی���د، نشر جدی���د، 
ین  عالقۀ زایدالوصفی در پی دیگ���ر عالقه مندان، به دنبال اطالع از آخر
یات چاپ شده اند. در این شرایط، شیوۀ قدیمی  وضعی���ت کتب و نشر

کتاب خیلی زود فراموش شد«. 12 تولید و نشر 

ی نی���ز در تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی  از س���وی دیگر مهاجران سور
و اقتصادی جامع���ۀ مصر در آن عصر، نقش بسیار مهمی ایفا می کردند. 
یه به مص���ر، در فاصل���ۀ سال های 1730- اولی���ن سیل مهاج���رت از سور

1780 م اتف���اق افتاد13 و تا نیمۀ دوم ق���رن نوزدهم نیز این روند با شدت 
ی، عالوه  و ضع���ف، ادامه داشت. سیاستمداران و صاحب فکران سور
که  ب���ر مشک���الت اقتص���ادی  و آموزش���ی، ب���ه دلی���ل تنگناه���ای فراوانی 
دستگاه امنیتی عثمانی در دو دهه پایانی منتهی 
ب���ه جن���گ جهان���ی اول فراه���م آورده ب���ود، به مصر 
مهاجرت می کردند.14  نتیجۀ این سیل مهاجرت، 
می���ان  در  عم���ده  و  مه���م  قش���ر  س���ه  شکل گی���ری 
ی���ان مهاجر ب���ه مصر، در سال ه���ای پایانی قرن  سور
گروه اول متشک���ل از قشر اندیشمند،  نوزده���م بود: 
گاهنامه های  یات و  روزنامه نگار، و صاحب���ان نشر
ک���ه عموم���ًا در بخش ه���ای مهمی از  گ���ون بود  گونا
گروه دوم عمومًا  کمه، عضویت داشتند.  نظ���ام حا
ک���ه نماینده شرکت های  رگانانی بودند  تج���ار و باز
کارگران، پیشه وران  گروه هم  بزرگ خارجی و عّمال آنه���ا بودند. سومین 
و مردم���ان ضعی���ف و بی مای���ه بودن���د.15 اما ب���ه هرح���ال پس زمینه های 
ک���ن در مصر، ارتباط  ِی سا فرهنگ���ی و سیاسی جمعیت نخبگ���ان سور

تنگاتنگی با مسئله نشر و چاپ داشت.16

ی���ه، به دلیل سیاست گذاری های  صنع���ت چاپ و نشر در بیروت و سور
خ���اص و فض���ای بسته و اختن���اق آور  حکوم���ت عثمان���ی، مجالی برای 

12  .Martin Hartmann, The Arabic Press of Egypt, London, Luzac & Co, 1899, p. I.
13 . Thomas Philipp, The Syrians in Egypt 1725-1975, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 

1985,pp. 1-53; see also, Albert Hourani, “Lebanese and Syrians in Egypt”, Albert 
Hourani and NadimShehadi (eds.), The Lebanese in the World: A Century of Emigration, 
London, I.B. Tauris, 1992,pp. 497-508

14.  Philipp, Ibid, pp. 85-87. About the printing and cultural activities in the Ottoman 
Empire, see, Johann Strauss, “Who Read What in the Ottoman Empire (19th-20th 
Centuries)”, Arabic and Middle Eastern Literatures, 6/1 (2003), pp. 39-67; cf. Caesar 
Farah,“Censorship and Freedom of Expression in Ottoman Syria and Egypt”, William 
W. Haddad and William Ochsenwald (eds.), Nationalism in a non-National State, Co-
lombus, Ohio State University Press, 1977, pp. 151-194.

15.  Philipp, Ibid, p. 96.
16. Philipp, Ibid, pp. 96-117. Cf. A. Hourani, “The Syrians in Egypt in the eighteenth and 

nineteenth century”, Colloque international sur l’histoire du Caire, Cairo, 1972; S. S’lim. 
The position of the Syro-Egyptian Newspapers Towards British Administration 1892-1907, 
MA thesis, Beirut, n.d.

به قصد ایجاد ترتیبی برای نیل به مقصود خویش در پی هم می نشاند. 
ک���ه رخ داده ،گزارش  ب���ه دیگر سخن، رشی���د رضا نه تنها وقایع را آن طور 
که ذهن خواننده  یف می کند  نمی کند، بلکه شرح آنها را به گونه ای تحر

با مقصود وی مطابق آید«.11

به ه���ر روی، فارغ از تمام مباحثات فوق، حول شخصیت و افکار رشید 
رض���ا و نیز نق���ش و هویت صنعت چ���اپ در پس زمینه ه���ای فرهنگی و 
کشف  اجتماع���ی جامعه اسالمی در آن زمان، ما در این مقاله به دنبال 
کمک  که رشی���د رضا به  ی هستیم  خاستگ���اه و سرمنش���أ اصلی افک���ار
گرفت.  کار  چند ت���ن از متفکران آن روزگار، در تأسیس و انتشار المنار به 
بایگان���ی خانوادگ���ی خاندان رض���ا، سرشار  از مناب���ع اطالعاتی همچون 
اسن���ادی   دیگ���ر  و  مکاتب���ات  مراس���الت،  ی ه���ا،  روزنگار سفرنامه ه���ا، 

که هرکدام نقش بسی���ار مهمی در شناخت  اس���ت 
شخصی���ت او دارن���د. حال ب���رای درک بهت���ر رابطه 
یه المنار،  تنگاتنگ بستر اجتماع���ی و ساختار نشر
یر پاسخی در خور بیابیم: رابطه  باید برای سؤاالت ز
و اتص���ال فرهنگی رشید رضا ب���ا حلقه های فکری 
مصری در سال ه���ای جوانی عم���رش چگونه بوده 
ک���دام مناطق سفر  اس���ت؟ او در جوان���ی بیشت���ر به 
کرده و در چه نوع فعالیت ها و سازمان هایی شرکت 
ی���را  او در آن سالی���ان می توانس���ت  ک���رده اس���ت؟ ز
مانند دیگر طالب علوم دینی به حوزه های علمی 

مهم جهان اسالم برود، اما چنین نکرده است. او منابع اولیه مالی برای 
ک���رده است؟ چشم ان���داز او در آغاز  ک���دام منبع تهیه  یه را از  انتش���ار نشر
ی و اهمیت صنعت چاپ در جهان  یه، نسبت به تأثیرگذار انتش���ار نشر
اسالم و نیز نقش آن در بسط عقاید مذهبی و دینی، چگونه بوده است؟

یخچه نشر در مصر تار
مارتی���ن هارتم���ن )1851-1918م( یک���ی از خاورشناس���ان آلمان���ی، در 
کرده،  که از وضعی���ت چاپ و نشر مصر در س���ال 1899  م ارائه  گزارش���ی 

ی ضد شخصیت رشید رضا ، ر.ک به: بارۀ تئور 11 برای مطالعه بیشتر در
D. Hamzah, “La pensee de ‘Abduh a l’age utilitaire : l’interet general entre masl aha et 

manfaa”, M. Charif et S. Mervin (eds), Modernites islamiques, actes du colloque d’Alep 
a l’occasion du centenaire de la disparition de l’imam Muhammad Abduh, 9-10 novem-
bre 2005, IFPO, Damascus, 2006, p. 31.

کنگره تحقیقاتی  که در چهارمین  گرفته و برداشت شده است   متن باال از مقالۀ فعاًل منتشرنشده او، 
اجتماعی - سیاسی مدیترانه در 19-23مارس 2003 در فلورانس ایتالیا،  ارائه شده است:

Rašīd Ridā: Ālim, Islamic reformer or Journalist? Genre, Class and the Intellectual Craft 
during the Nahda.

یس است و من  ین پایان نامه دکترا در دانشگاه برلین و پار خان���م حمزه هم اکنون در حال تهی���ه و تدو
یر در حال  کمک های ایشان تشکر و قدردانی می نمای���م. پایان نامه ایشان با عنوان ز یق از  از ای���ن طر

تهیه است:
L’interet general (maslaha āmma) ou le triomphe de l’opinion : Fondation deliberatoire (et 

esquisses deliberatives) dans les ecrits du publiciste syro-egyptien Muhammad Rašīd 
Ridā (1865-1935), at the Freie Universitat,Berlin and EHESS, Paris. 

ویژیگ مهمی که رشید رضا خود 
را بدان وسیله از دیگران مامتیز 

ساخته بود، تعنی املنار به 
عنوان اصلی ترین تریبون نشر 
عقاید اصالح گرانه و نوطلب 

استاد بزرگ و سرشناس اش در 
مرص، حممد عبده )م.1905( بود.
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با شی���خ ضدسلفی االزهر، یوسف الِدج���وی )1870-1946 م( به رشته 
ک���ه او برای محم���د عبده تحت  ی���ر درآورد.21 زندگی نام���ه معروف���ی  تحر
یخ األست���اد األمام نوشته نیز می تواند  منب���ع مهم دیگری برای  عن���وان تار
یخ  که او در نگارش این اث���ر نه تنها »تار ی���خ زندگانی وی باشد؛ چ���را  تار
کنار استادش را  یخ زندگ���ی خود در  است���اد خویش را نگاشت، بلکه تار

یر درآورد«.22 نیز به رشتۀ تحر

 رض���ا در س���ال 1865، در قالم���ون، روستای���ی در نزدیک���ی طرابل���س، در 
خانواده ای مذهبی و سنی که از سالله رسول اهلل؟ص؟ بودند، به دنیا آمد. 
یقت صوفی نقشبن���دی درآمد و در حلقۀ  او در سال ه���ای جوانی ب���ه طر
کتاب اربعین  درس شیخ محم���ود، نّسابۀ طرابلس )1813-1890 م(،23 
کرد. محقق برجسته مسلمان، شیخ  کسب  ن���واوی را خواند و از او اجازه 
ک���ه بنیانگ���ذار مدرسه مل���ی - اسالمی  حسی���ن الِجس���ر )1909-1845( 
یج  اصول دین داد)ر.ک به:  طرابلس بود، اج���ازه دیگری به او دربارۀ ترو
یزان آن برای تلفیق  یژگی اصلی مدرسه جسر، تالش برنامه ر ضمائ���م(. و
یاضیات، علوم طبیعیه، زبان  دروس دین���ی با علوم جدید، همچ���ون  ر
فرانس���وی و ترک���ی ب���ود.24 در همان زم���ان نیز عموی رشی���د رضا، محمد 

بی می آموخت.25  کامل بن محمد )1843-1939( به او عر

21 . رشید رضا؛ المنار  األظهر؛ قاهره:  1934.
ل، 1961 و نیز ر.ک به: 22 . طاهر الطناخی؛ مذکرات االمام محمد عبده؛ قاهره: دارالهال

Elizabeth Sirriyeh. “Rašīd Ridā’s Autobiography of the Syrian Years, 1865-1897”, Ara-
bic and Middle Eastern Literatures, 3/2 (2000), p. 184.

ئین، 2002،ص186-185. 23 . ر.ک به: زرکلی؛ االعالم؛ بیروت: دارالعلم للمال
24.  Sirriyeh, Ibid, p. 184.

ل قرن التاسع عشر؛ طرابلس، 1985،  کز العلم فی طرابلس خال 25 . انیس االبیض؛ الحیات العلمیه و مرا
ص97.

بروز و ظه���ور نیافت و به ناچار  مرکزیت 
و  روزنامه نگ���اری  فعالیت ه���ای 

روشنفکری، به مصر انتقال یافت. 

ی نقش بسی���ار مهمی  مهاج���ران س���ور
ی  ی���ان روزنامه نگار در شکل گیری جر
ی  در مصر ب���ه عهده داشتن���د؛ به طور
  -  1800 سال ه���ای  فاصل���ۀ  در  ک���ه 
ی���ه و  1914 مجموع���ًا 790 عن���وان  نشر
کش���ور منتشر شده بود  روزنام���ه در این 
و در توضیح���ات 150 عن���وان از آنه���ا، 
مشخص���ًا »توس���ط شخص���ی از اهالی 
ی���ه منتشر و اداره م���ی شد«، دیده  سور
کی  می شود.17 از سوی  دیگر آمارها حا
ک���ه در فاصل���ۀ  سال های  از آن اس���ت 
گاهنامه  1783 - 1907، 648 عن���وان 

ک���ه در آن میان 97 عن���وان )پانزده درص���د( توسط اهالی  انتش���ار یافت���ه 
ی���ه منتشر می شده اس���ت.18 شواهد جدیدتر رش���د چشمگیر شمار   سور
یات را از 169 عنوان در سال 1898 به 282 عنوان در سال  ی���ن نشر عناو

گوشزد می نمایند.19 1913 به ما 

یات، مسیحیان در جایگاه نخست  و مسلمانان  در میان این تعداد نشر
در رتب���ه دوم ق���رار داشتند. البت���ه چنان اسکوارد پترس���ن مدعی است، 
ی���ات می کوشیدند با نگاهی بی غ���رض و منصفانه به  ی���ت این نشر کثر ا
گ���زارش و نقد وقای���ع و مسائل مختلف بپردازن���د و همین مسئله باعث 
کثر آنها خ���ود به خود با اسالم و امور متأث���ر از آن سروکار داشته  می ش���د  ا
ی���ان اداره می شد،  ک���ه در مصر توس���ط سور یات���ی  باشن���د.20 اغل���ب نشر
ب���ه دلیل اتک���ا و آم���وزش بنیانگذران آنه���ا در مجامع علم���ی و فرهنگی 
غ���رب پیش از حض���ور در مصر، عمومًا  نسبت ب���ه موضوعات سیاسی، 
اجتماع���ی و حتی مذهبی موضع گیری های سک���والر  اتخاذ می کردند. 
یدان )1861- یت جرجی ز ین آنها عبارتن���د از: الهالل به مدیر مشهورتر
یت یعقوب ص���ّروف )1852-1927 م( و  1914 م(، المقتط���ف ب���ه مدیر
یت فرح آنتون )1874- ف���ارس ِنمر )1856-1951 م( ، الجامعة به مدیر

1922 م( و دیگران.

یه سال های حضور رشید رضا در سور
که او  ین منبع ب���رای زندگی نامۀ رشید رضا، شرح حالی  است  اصلی تر
یان مجادالت دامنه دارش  س���ی سال پس از مهاجرت به مص���ر، و در جر

17.  Hourani, Ibid, p. 229; as quoted in: Philipp, Ibid, p. 98.
18.  Philipp,Ibid, p. 97.
19. Omar Imady, Journals, associations and political parties: the institutions of Islamic reform 

(1871-1949), unpublished P.h.D thesis, University of Pennsylvania, 1993, p. 65.
20. Skovgaard-Petersen, Ibid, p. 55.

یه سردفتر نشر
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بلن���د خوان���ده می ش���د. رضا در 
»شی���خ  اس���ت:  نوشت���ه  ی���خ  تار
معروف شهر محمد عبدالجواد 
القیاط���ی، ه���ر روز صفح���ه ای از 
که با روغن  روزنامه را ب���ر چراغی 
یت���ون می سوخ���ت، می گرف���ت  ز
ب���ا  توان���ا،  خطیب���ی  همچ���ون  و 
صدای���ی رس���ا آن را می خوان���د. 
کوتاه  او ه���ر چن���د دقیقه مکث���ی 
می ک���رد و صدای خ���ود را صاف 
می کرد تا بر حاضران و شنوندگان 
تأثی���ر بیشتری بگ���ذارد. او هر روز 
ای���ن عم���ل را تک���رار می ک���رد و تا 
پای���ان مت���ن، دس���ت از خواندن 
ای���ن  مطال���ب  نمی کشی���د«.28 
ی���ه )ع���روة الوثق���ی( تأثیرات  نشر
بسیار شگرفی بر ذهن و افکار رشید رضای جوان )1892_1893 م( نهاد.29 

در آن ایام، دستگاه چاپ به تازگی وارد طرابلس شده بود. در سال 1899 
روزنامه نگ���ار سوری، محمد کامل البحیری )م.1917(، انتشارات بالغة 
که از تمام  کرد و این امکان را برای همشهریان خود پدید آورد  را تأسیس 
آثار چاپ ش���ده به زبان های مختل���ف بهره ببرن���د. او همچنین روزنامه 
طرابولوس  را در سال 1893 پایه گذارد. پیش از آنکه بحیری چاپخانه اش 
را تأسی���س کند، نویسندگان و صاحبان آثار طرابلسی مجبور بودند برای 
که پس  چ���اپ آثارشان به بیروت، ترکیه یا مص���ر بروند. این در حالی بود 
از افتت���اح این چاپخانه، ن���ه تنها تمام آثار اهال���ی طرابلس در همان شهر 
ب���ه چاپ می رسی���د، بلکه نویسندگان دیگر شهره���ای اطراف نیز به این 
چاپخان���ه مراجعه می کردند و این امکانی برای جوانان اهل این شهر بود 

که با افکار اندیشمندان دیگر مناطق نیز آشنا شوند.30

رشید رضا توانست در مسجد شهر خود کرسی وعظ و آموزش علوم دینی 
که در  به ویژهتفسیر قرآن را به دست آورد.31 او در زندگی نامه خود نیز آورده 
آن زمان مرتب به قهوه  خانه های شهر می رفته و در آنجا به وعظ مسلمانانی 
می پرداخته که چندان توجهی به مسجد و حضور منظم در آن نداشتند. 
او همچنین جماعت زنان شهر را نیز در اتاقی در کنار خانه اش می پذیرفت 

و برای آنان درباره شرایع و احکام دین سخن می گفت.32

کشانده  ی  رض���ا در زمان حضورش در طرابلس، به دنی���ای روزنامه نگار

28. Ayalon, Ibid, pp. 156_157.
29. Sirriyeh, Ibid, p. 187.

ل قرن التاسع عشر؛ص 45. کز العلم فی طرابلس خال 30.  انیس االبیض؛  الحیات العلمیه و مرا
31 . همان، ص 258.

32 . المنار و االظهر؛ صص 179-171.

که او  کرد  اولین جذبه های شوق رضا به روزنامه ها و نشریات، زمانی بروز 
تصادفًا در میان کتب و اوراق پدر خویش به بخشی از یکی از شماره های 
که ب���ا همراه���ی جمال الدی���ن اسدآب���ادی )1839- مجل���ه ع���روة الوثقی 

1897م(26 و  محمد عبده در دوران تبعیدشان در فرانسه چاپ می شد، 
ک���رده است: »تمام  برخ���ورد. او این روی���داد را با زبان خویش چنین بیان 
زوهایم پی���ش از مطالعه عروة الوثقی، تالش ب���رای ترویج عقاید  آم���ال و آر
اسالم بود. اما پس از آن راه جدیدی  کشف کرده بودم: تالش برای احیای 
اتح���اد و یکپارچگی جامعه اسالم. وظیفه تازه من، هدایت مسلمانان به 
بی با تکیه بر ایمان اسالمی بود«.27  امی  طرق پیشرفت و توسعه تمدن غر
کتابش، بر تأثیرگذاری ع���روة الوثقی بر فکر و اندیشه رشید رضا  آیال���ون در 
کرده است. او رضا را به عنوان یک متفکر و روزنامه نگار،  کی���د بسیاری  تأ
ب���ه شدت تحت تأثیر فضا های دوران کودکی اش می داند؛ زمانی که در 
حلقه ه���ا و نشست های م���ردان قریه اش، روزنامه ه���ای مصری با صدای 

رشناسان،  تین و آثار خاو باره  سید جمال الدین اسدآبادی در منابع ال 26 . ب���رای اطالعات بیشتر در
ر.ک به:

Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din “al-Afghani”: A Political Biography, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1972; id., An Islamic Response to Imperialism: Political and 
Religious Writings of Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1983; Elie Kedourie, Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief 
and Political Activism in Modern Islam, London, 1966; Albert Qudsi-Zadah, Sayyid Jamal 
al-Din al-Afghani: An Annotated Bibliography, Leiden, Brill, 1970; Mazheruddin Sid-
diqi, Modern Reformist Thought in the Muslim World, Islamabad, Islamic Research Insti-
tute, 1982; W. Cantwell Smith, Islam in Modern History, Princeton, Princeton University 
Press, 1957.

یر نیز  ی���خ االستاذ شیخ محمد عبده؛ ج1، ص84. همین مت���ن توسط محققان ز 27 . رشی���د رضا؛ تار
ترجمه شده است:

Jamal M. Ahmed, The Intellectual Origin of Egyptian Nationalism, London, Oxford Univer-
sity Press, 1960, p. 29 ; Hamzah,]Ibid, p. 13.

کارکنان انتشارات المنار در سال 1902 ق اعضا و 
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ام���ا م���ن در میان اسن���اد خانوادگی رض���ا، قراردادی می���ان او و شخصی 
ب���ه نام عبدالحلیم ب���ن ُعَبید افندی مرادی طرابلس���ی، یکی از آشنایان 
ک���ه چند ماه پیش از مهاجرتش به  رشی���د رضا و اهالی طرابلس،یافته ام 
مص���ر منعقد شده است)ر.ک به: ضمائم(. در ای���ن قرارداد هر دو طرف 
ک���ه در موضوع���ات »علم���ی، سیاسی و  ی���ه ای در مص���ر  در تشکی���ل نشر
یک شده اند. ن���ام المنار در این میان  ادبی« منتش���ر شود، با یکدیگر شر
بیع االول 1315ق/1897 م منعقد  یخ ر ذک���ر نشده، و در طرابلس، به تار

شده و مشتمل بر هفده بند است:

هر دو طرف قرارداد، سود مشارکت برابر داشته اند.  ذیل آن نیز آمده  طرفین 
نسخ���ه ای از آن را به همراه خواهند داشت. رضا تمام مسئولیت تحریریه 
و سردبیری مجله را به عهده گرفته، از سوی دیگر مراد مسئول امور اجرایی 
و مال���ی آن، مانند اداره و پشتیبانی مالی از کارکنان و 
رفع مشکالت فنی چاپ خواهد بود. در قرارداد آمده 
گر رض���ا احتیاج به منشی، مترجم یا پیشکار  است  ا
ب���ه منظور مدیریت و تنظیم امور نشریه داشته باشد، 
مسئولی���ت پرداخت حقوق ایش���ان را  خود به عهده 
خواه���د گرفت و جزء هزینه ه���ای مشترک محسوب 
نخواه���د شد. هیچ یک از طرفی���ن حق ندارند بدون 
هماهنگ���ی و کسب اج���ازه از طرف دیگر، تصمیمی 
اتخاذ کنند، شخصی را اخراج یا استخدام کنند و یا 
کار وارد آورند. مراد تمام هزینه های  هزینه اضافی بر 
انتشار را به عهده خواهد گرفت.  زمانی که سود برآمده 
از ف���روش روزنامه کفاف هزینه های آن را برآورد،  پس 
از آن می تواند سرمایه اش را جبران کند. حساب های 
مال���ی، سالیانه خواهد بود و پس از کسر تمام هزینه ها از مجموع درآمدها، 
گر رضا  س���ود حاصله به طور مساوی میان طرفین تقسیم خواهد شد؛ اما ا
یافت  در پی ارسال یکی از کتبش به یکی از بزرگان هدیه یا کمک مالی در
کتب  کرد، مراد نمی توان���د ادعایی بر آن داشته باشد و رضا باید هزینه آن 
کند. مراد مسئول پرداخت تم���ام هزینه های جاری  را شخص���ًا پرداخت 
مانند مسافرت های کاری، غذا و هزینه های رایج نگهداری و اداره نشریه 
مانن���د حقوق کارکنان خواهد بود ت���ا آن زمان که سود حاصله از فروش آن 
ک، دارو و  کف���اف این امور را بدهد؛ اما هر نوع هزینه دیگ���ری از قبیل پوشا
دخانی���ات باید شخصًا پرداخ���ت شود. هیچ ی���ک از دو طرف حق فسخ 
یکجانبه قرارداد مشارکت را ندارد و این تصمیم باید با توافق طرفین انجام 
گر رض���ا قرارداد را فسخ کرد، این حق ب���رای مراد در نظر گرفته شده  ش���ود. ا
که نیمی از تمام آنچه هزینه کرده را بردارد و پرداخت باقیماندۀ وام ها را به 
عه���ده رضا بگذارد. از سوی دیگر در صورت فسخ مشارکت از سوی مراد، 
هیچ حقی برای او نسبت به بازخواست رضا برای هرگونه هزینه یا سودی 

and communication, Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, and Kosugi Yasushi 
(ed.), London, Routledge Press, 2006, pp. 40-54.

ک���ه پ���ای او را به  کسان���ی ب���ود  ش���د. است���ادش الجس���ر، یک���ی از اولی���ن 
کرد. رضا در آن ایام مقاالت متعددی   حلقه های روزنامه خوانی شهر باز 
که  گ���ون منتش���ر ساخ���ت و شهرت���ش به جای���ی رسید  گونا ی���ات  در نشر
ی، عبدالقادر  که توسط روزنامه نگار سور سردبیری مجله ثمرات الفنون 
ی شده ب���ود، به وی  قبان���ی )1848-1935( در س���ال 1876 پایه گ���ذار
پیشنهاد شد.33 چنان که آیالون نوشته است، رضا به دلیل تنگناهایی 
ک���ه دستگاه نظارت���ی عثمانی برایش فراهم آورد، مجب���ور به مهاجرت به 
یه خ���ود در طرابلس  مص���ر شد. طبق سخن���ان او، رضا ب���رای انتشار نشر
که  ک���رد. او م���دارج قانون���ی الزم را عالوه ب���ر مدارکی  ی  نی���ز ت���الش بسیار
ی تأیی���د می کرد، به  شایستگی ه���ای او را ب���رای داشت���ن چنی���ن امتی���از
ک���م شه���ر داد. او نیز ای���ن درخواست را ب���ه بیروت فرست���اد؛ اما والی  حا
کنون یک  ک���رد و در پاس���خ والی طرابلس نوش���ت: »هم ا بی���روت آن را رد 

گر روزنامه  روزنام���ه در طرابل���س منتشر می ش���ود و ا
دیگ���ری نیز انتشار یابد، به دلی���ل رقابت میان این 
دو، ِاعم���ال نفوذ و محدودیت بر آنها بسیار سخت 
گ���ران خواهد شد«.34 به هرح���ال چنان که آیالون  و 
متذکر شده،35  ه���دف اصلی رضا برای مهاجرت 
یه ای به  به مصر، به دس���ت آوردن امتیاز چاپ نشر

یت خودش در قاهره بود.36 مدیر

گیری المنار منابع مالی اولیه شکل 
اولی���ه  مال���ی  مناب���ع  ب���ارۀ  در  تحقی���ق  ی���ان  جر در 
شکل گیری المنار، پیش از هر موضوع دیگری باید 
کرد.  ب���ه زندگی نوشت شخص رشید رضا مراجعه 
او شخص���ًا روزنامه را با منابع مالی و پس اندازهای 

کمک های مال���ی مشترکان  شخص���ی خود بنی���ان نه���اد و در ادامه، ب���ا 
که رضا از  توانس���ت مشکالت اولیه را از س���ر بگذراند. ظاهرًا تنها کمکی 
که دفتر مجله المنار  کرد، به سال 1901 م بازمی گ���ردد  یافت  دیگ���ران در
یافت  شبانه مورد دستبرد واقع شد و وامی که از یکی از دوستان عبده در
ک���ار و حیات مجله شد.37 از سوی دیگر منابع روسی  ک���رد ،باعث ادامه 
کمک ها  و آلمان���ی، از ناراحتی و خشم سلط���ان عبدالحمید عثمانی از 
گفته می شد از سوی خدیو مصر، عباس حلمی به  که  و حمایت  های���ی 

گفته اند.38 المنار می شد، سخن 

33. Hamzah, Ibid, p. 7 ; Donald Ciota, Thamarat al-Funun:Syria’s First Islamic Newspaper, 
1875–1908, PhD Dissertation, University of Chicago, 1979.

34. Ayalon, Ibid, p. 114.
35.  Ibid, p. 120.

36 . المنار، و األظهر؛ ص192.
37. Omar Imady, Journals, associations and political parties: the institutions of Islamic reform 

(1871-1949), unpublished PhD thesis, University of Pennsylvania, 1993, pp.108-109.
38. L. Hirsowicz, “The Sultan and the Khedive, 1892-1908”, Middle Eastern Studies, 8 

(1972), p. 229; as cited in David Commins, “al-Manār and Popular Religion in Syria, 
1898-1920”,Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, transformation, 

صنعت چاپ و نشر در 
بریوت و سوریه، به دلیل 

سیاست گذاری های خاص و 
فضای بسته و اختناق آور  
حکومت عامثین، جمایل برای 
بروز و ظهور نیافت و به 

ناچار  مرکزیت فعالیت های 
روزنامه ناگری و روشنفکری، به 

مرص انتقال یافت. 
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کرد.  است���ادش محمد عبده بود، در بخش ارتب���اط خود و عبده  منتشر 
بی  ی ب���ه نام عبدالقادر مغر ی سور کم���ی پس از مرگ رضا، روزنامه نگار
)1867-1956 م( یک���ی از نامه ه���ای قدیم���ی او ب���ه هفته نام���ه مص���ری 
گزارش���ی  از روزهای اولی���ه حضور رضا  ک���ه در آن  کرد  الرسال���ة  را چ���اپ 
در مص���ر ارائ���ه ش���ده بود.42 م���ن در این بخ���ش از مقاله برآنم  ب���ا توجه به 
زشمند در  گزارشی مستن���د و ار ک���ار علم���ی،  محدودیت ه���ای ای���ن نوع 
که رض���ا در زندگی نامه محمد عبده و نی���ز نامه به هفته   ادام���ه مطالب���ی 
ی���ن بخش برای م���ن، چگونگی  گ���ردآورم. مهم تر نام���ه الرسال���ه نوشته، 
یت او بر نهاد نوپای المنار  یه و شیوۀ مدیر شکل گی���ری ساختار اولیۀ نشر

یر بدان می پردازم. که در سطور ز است 

یخ جمعه هشتم  چنان ک���ه رضا در روزنگاری هایش نوشت���ه است، در تار
کشت���ی اتریشی به هم���راه همسفرش  رج���ب 1315 ق/1897 م ب���ا ی���ک 
یبایی های  ی���ه رسید و خیل���ی زود  تحت تأثی���ر ز ف���رح آنت���ون به اسکندر
شه���ر ،مانن���د خیابان ه���ای نوران���ی، ساختمان ه���ای بلن���د، بوستان ها و 
قهوه خانه ها قرار گرفت. او روز بعد را به دیدن  مدرسه سازمان عروة الوثقی 
گذراند که  عبدالقادر افندی سّری آن را اداره می کرد. این مدرسه، نوعی 
کودکان را با علوم دینی مانند اصول عقاید، فقه حنفی  که  دبست���ان بود 
یخ آشنا می کرد. حدود  یاضیات، جغرافی���ا و تار بی و نیز ر و فق���ه اللغة عر

42.  الرساله؛ 114/3(1935(، ص 1455-1452.

وجود نخواهد داشت. تمام منافع و مضار این مشارکت نیز مابین طرفین 
به طور مساوی تقسیم خواهد شد.39

که برای مراد ارسال  گزارش های مالی ای  گفتنی است رضا نی���ز  در  البته 
یخ برخی  کت���اب تار می ک���رد، اصاًل طبق ق���رارداد عمل نمی ک���رد. رضا در 
کرده  گ���زارش ادعا  ک���رده است. او در آن  جزئی���ات مالی ای���ن پروژه را ذکر 
که مورد  کم���ک مالی نک���رده، غیر از زمان���ی  کس���ی تقاضای  هیچگ���اه از 
خیانت شریکش واقع شد و مجبور به استقراض 50 لیره مصری از محمد 
وکی���ل نام���ی در سال 1900 شد تا دفت���رش را سروسامان ده���د و تا پیش از 
پس دهد. از سوی دیگر حضور عبده  سال 1903 نتوانست آن مبل���غ را باز
تش در المنار را یکی از اصلی ترین عوامل  در تحریریه نشریه و انتشار مقاال
ین دانسته است؛  مشکل س���از برای نشریه، مخصوصًا در سال ه���ای آغاز
کم���ه، از هیچ اقدامی ب���رای بایکوت و ان���زوای عبده  ک���ه دستگاه حا چرا
فروگ���ذار نمی کرد و در این زمین���ه جوانان و احزاب ملی گرا را به مخالفت و 
دشمن���ی با نشریه ترغیب می ک���رد.40 رضا در آن کتاب پاسخ محکمی به 
آنان که مدعی بودند رابطه او و عبده صرفًا بر پایۀ کسب منافع مالی شکل 
گرفت���ه، داده است. او در این رابطه، خ���ود را بدان میزان متمول و ثروتمند 
ک���ه حتی پی���ش از مهاجرت به مص���ر احتیاجی به ف���روش قطعه  دانست���ه 
کرده شغلش در  زمین خانوادگی اش در طرابلس نداشته است. او اضافه 
یه، به عنوان منشی دفتر اسناد رسمی آن قدر درآمد داشت که بتواند  سور
کن���د  و هزینه های اولیه انتشار روزنامه را  ب���دون دردسر به مصر مهاجرت 
فراه���م آورد. همین غنای مال���ی باعث رّد پیشنهاد بش���اره تقلع، سردبیر 

روزنامه االهرام، برای استخدام در تحریریه آن شد.41

ماه های اول حضور رشید رضا در مصر
ک���ه از ماه ه���ای پایانی س���ال 1897 تا  ی های���ی  رشی���د رض���ا در روزنگار
ک���رده است. او برخی  نیم���ه 1898 نگاشته، ب���ه اطالعات جالبی اشاره 
که مشغول نگارش سیره  از ای���ن یادداشت ها را بیست سال بعد، زمانی 

یه معرفی می کرد  39 . رض���ا در ط���ول انتشار مجله همیشه مراد را به عنوان مدیر و صاحب امتیاز نشر
که به  گه���ی ترحیمی  و در هی���چ ج���ا اش���اره ای به مشارکت شان نم���ی نمود؛ برای مث���ال ر.ک به:  آ
کرده اس���ت )32/2(1899(، ص511(. در ماه می سال 1900 طی  مناسب���ت فوت مادر مراد چاپ 
یه مح���روم شده و پس از این در  اطالعی���ه ای به خوانندگان خ���ود اطالع داد مراد از سمتش در نشر
هیچ ی���ک از امور انتش���ارات نقشی نخواه���د داشت)المن���ار، 9/3(1900(، ص214( . او در شماره 
کرده است. او  بع���دی در بخ���ش اخبار ب���ه ناتوانی اش در ادامه همراه���ی و مشارکت با مراد اش���اره 
که تا این زمان  ی و لطف او در حق خانواده و عائله مراد بوده  همچنی���ن مدع���ی شده  این همکار
این مشارکت را ادامه داده وگرنه مدت ها پیش از این آن را فسخ می کرده است. ظاهرًا مراد بخت 
یه  زنامه المنار ضرب���ه سنگینی به نشر بوده  و با اخت���الس شمار باالیی از رو سف���ر ب���ه طنطه را از او ر
کرد  زده است)المن���ار،10/3(1900(، ص238(. رضا به همین دلیل در دادگاه قاهره از او شکایت 
ک���رد و مراد  و قاض���ی دادگ���اه، محم���د عفت، در 23ج���والی همان سال به نف���ع رضا حکم صادر 
یه ه���ای به سرقت برده یا پرداخ���ت غرامت به میزان  و همس���رش ام صالح الدی���ن را به عودت نشر
ک���رد )المن���ار،16/3(1900(، ص383(. مراد  ینه های قضایی محکوم  50 لی���ره مصری و دیگ���ر هز
پ���س از این ماج���را به بیروت رفت و در آنجا شهردار شد)المنار،1/12(1909(،ص4(. سالها بعد، در 
ی���ه ای دیگر به نام التمدن االسالمی را در  که مراد انتشار نشر یه اش نوشت  س���ال 1927 رض���ا در نشر

کرده است. )ر.ک به:  المنار، 1/28(1927(،ص80).   طرابلس آغاز 
یخ األستاد األمام؛ قاهره: دارالفداء، 2003،ص1008. 40. رشید رضا؛ تار

41 . همان.

وزنامه المنار صفحه نخست ر
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یر درآورد  جوان���ی اولین مقاله اش را با عنوان الفلسفه الحقه به رشته تحر
گرفت. رض���ا او را  »جوانی  ک���ه بسی���ار مورد استقب���ال اهالی دمیاط ق���رار 
پرخ���روش و غی���ور برای دف���اع از امت و دی���ن« خوانده اس���ت. او به رضا 
کتابی به زب���ان فرانسوی در علل برتری و رجحان  گف���ت  در حال نوشتن 
کتاب معروفش،  اس���الم بر دیگر ادیان است.47 واقدی در سال 1898 م 
تطبی���ق الدیانة االسالمیة علی نوامیس المدنی���ه را نگاشت48 و  رضا آن را 
کتاب در  ین  از لح���اظ علمی، پس از رسالة التوحی���د محمد عبده، بهتر

این زمنیه دانست.49

رضا بالفاصله پس از حضور در قاهره، به دیدار محمد عبده در خانه اش 
در محلۀ »عین شمس« رفت. این اتفاق در 19 دسامبر 1987 م رخ داد. 
او در اولین مالقات با شیخ، به موضوع ایجاد تحول در االظهر و تعصب 
و تحج���ر شیوخ آن در ایجاد آن پرداخت و نظر محمد عبده را جویا شد. 
آنها در مالقات ابتدایی خود به موضوعات مختلف سیاسی، مذهبی، 
که برای  اجتماع���ی و اقتصادی پرداختند، اما رضا سخن���ی از آینده ای 
ک���رده بود، به میان نی���اورد؛ در حقیقت  ی تصویر  خ���ود در روزنامه نگ���ار
رضا در چهارمین مالقات���ش با عبده، از هدفش از حضور در مصر سخن 

حیاته و آثاره؛ قاهره، 1970.
47 . همان، ص32-31.

48 . قاهره، 1898.
49 .المنار؛ 7/2 (1899(، صص 190-110.

دویست دختر و پسر در این مدرسه تحصیل می کردند و آموزش ها عمومًا 
کتب متفکر مص���ری، علی مبارک )1824-1893 م( بنیان نهاده  بر پایۀ 
کز اصل���ی روزنامه نگاری  گرف���ت مستقیمًا با مرا ش���ده بود. رضا تصمیم 
کن���د. او  روز بع���د، از چاپخانه روزنام���ه مهم لسان  در شه���ر ارتب���اط برقرار 
که  دو برادر مسیحی به نام های نجیب حداد و امین  کرد  الع���رب  دیدن 
ح���داد و  یک مسلمان به نام عبده ب���دران آن را اداره می کردند.43 پس از 
کرد و درباره  آن ب���ا آنتونی���وس عبده، یکی از نویسندگان االه���رام  مالقات 
وضعی���ت روزنامه نگاری در مصر ب���ا او به تبادل نظر پرداخت. او از اینکه 
د شیخ یوسف علی  دانس���ت االهرام دومین روزنامه پس از روزنامه المؤّیَ
)1863-1913 م( در مص���ر اس���ت، بسی���ار شگفت زده ش���د؛ مخصوصًا 
پس از آنکه فهمید این روزنامه با شمارگان سه هزار  نسخه در روز منتشر 

می شود و هزار نفر آبونه  آن هستند. 

یه، ب���ه گشت و گذار در شهرهای  رشی���د رض���ا پس از دیدار از این دو نشر
یه ماند و پس از آن به طنطه  شمالی مصر پرداخت. چند روز در اسکندر
بیه مصر( رف���ت. او به محض ورود ب���ه شهر، به مسجد  )مرک���ز ایال���ت غر
سید البداوی رفت و سپس به منزل میزبانش محمد عبدالرحیم، شیخ 
یق���ت شاذلیه در آن شهر رفت.44 شیخ ب���رای رشید رضا توضیح داد  طر
که عمومًا روزنامه های مصری با ایده های وطن پرستانه و ناسیونالیستی 
یان  یه می دهند. مصر کنند، اما پس از مدتی، تغیی���ر رو کار م���ی  آغ���از به 
ی،  ی عالقه مند به فعالی���ت روزنامه نگار ب���اور داشتند  هر مهاجر س���ور
حتمًا مجذوب شخصیت ابواله���دی صیادی )1850-1909 م( مشاور 
یات خود بسط و  سلط���ان عثمانی است و می کوشد عقای���د او را در نشر
ی  که عار ی���ه ای  گست���رش دهد.45 او همچنین ب���ه رضا هشدار داد  نشر
از مدحی���ات ابوالهدی باش���د، به سختی به دس���ت مخاطبان در قلمرو 

سلطنت عثمانی خواهد رسید.

گذراند و سپس به دمیاط رفت؛  او س���ه روز بعدی سفرش را در منصوره 
ی���ن روزنامه نگ���اران میهن پرست مصری،  ک���ه با یکی از مشهورتر جایی 
کرد.46  واقدی در دوران  ید واق���دی  )1878-1954 م( دیدار  محم���د فر

 .43 See, Hartmann, Ibid, pp. 26 and 56.
گذاشته  یقت  توسط شیخ ابومحاسن محمد الکاوکجی طرابلسی)1809-1887 م( بنیان  44. طر
کاوکجی توجه  ره ه���ای اولیه تحصیلش به برخی درس ه���ای حدیثی  ش���ده است. رضا نیز در دو
رده اس���ت. البته با وجود تمایل استاد به تصوف، رضا  ئل الخیرات آو ک���رده بود، و اجازه او را در دال
ی خوش نشان نداد.  )ر.ک ب���ه: المنار، 4/14(1911(،ص425).  هیچ گ���اه به تعلق���ات صوفیانه رو

برای اطالع بیشتر دربارۀ شیخ محمد عبدالرحیم ر.ک به :
Catherine Mayeur-Jaouen, Histoire d’un pelerinage legendaire en islam. Le mouled de Tanta, 

Paris, Aubier, 2004, pp. 159-160.
باره زندگی و آثار ابوالهدی صیادی، ر.ک  به: گاهی بیشتر در 45 . برای آ

Thomas Eich, Abū l-Hudā al-Sayyādī: Eine Studie zu den sufischen Netzwerke-
nund den genealogischen Kontroversen im spatosmanischen Reich, Berlin, 2003; 
id.,TheForgotten Salafī—Abū l-Hudā al-Sayyādī”, Die Welt des Islams, 43/1 
(2003), pp. 61-87; JuliaGonnella,IslamischeHeiligenverehrung im urbanen Kontext 
am Beispiel von Aleppo (Syrien), Berlin,Klaus Schwarz,1995.

ید واقدی،  باره زندگ���ی و آثار او، ر.ک ب���ه:  محمد طه الهاجری؛ محم���د فر گاه���ی بیشتر در 46. ب���رای آ

رشید رضا پس از مهاجرت به مصر
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که خوانندگان در طلب آن،  در هر شماره به فتاوایی اختصاص می داد 
یه فرستاده بودند.53 درخواست های خود را به دفتر نشر

کرد در  عب���ده در دی���دار دیگری با رضا در 6 ژانویه 1898 م ب���ه او توصیه 
یه اش از هیچ یک از احزاب سیاسی حمایت نکند و هیچ جوابیه و  نشر
پاسخ���ی به مطالب دیگر روزنامه ه���ا ننویسد. او همچنین پیشنهاد داد 
ی از نخبگان و متفکران  یه، برای شم���ار ب���رای اداره و تهیه مطال���ب نشر
کند؛  یه دعوت نام���ه ای ارسال  مص���ری، برای ارسال مطالبش���ان به نشر
یبون  که آن���ان می توانند از این تر ام���ا این دعوت نبای���د بدان معنا باشد 
ب���رای ارائ���ه نظرها و ایده های خ���ود بهرۀ شخصی ببرند  و ی���ا بعضًا از آن 
تر چاپخانه  ینۀ باال سوء استفاده نمایند. از سوی دیگر عبده با وجود  هز
یه که ارگانی دولتی محسوب می شد، رضا را برای چاپ روزنامه اش  امیر
یرا بیم آن داشت  کرد؛ ز در این چاپخانه، ترغی���ب 
کمتر  ینه  که صاحبان دیگر چاپخانه ها به بهانۀ هز
در مطالب روزنامه اعمال نظر نمایند؛ اما اندوخته 
رضا، جوابگ���وی نیازهای مالی صاحبان چاپخانه 
گرفت با آنها ب���ر سر قیمت ها  نب���ود و رضا تصمی���م 
ک���رد او را از این عمل  کند. عب���ده ت���الش  ک���ره  مذا
ی���ان مسیح���ی حاض���ر در  منص���رف نمای���د. او سور
که  مص���ر را »اف���رادی غیرقاب���ل اطمین���ان« خوان���د 
کنده از عن���اد و دشمنی با اسالم  »قلب هایش���ان آ
کین خواهی علیه  اس���ت و آنه���ا با ه���دف تشّف���ی و 
مسلمانان ب���ه مصر آمده ان���د«.54  البته مسلمانان 
مصری هم چندان تفاوت���ی با مسیحیان نداشتند 
و حت���ی در نگ���اه عب���ده، مسلمان���ان  از مسیحیان 
هم فاسدت���ر بودند. 55 عبده همچنی���ن معتقد بود  
کامل در حق مسلمانان  آزادی بیان در مصر به طور 
گزنده و تند  یخ اش این انتقادات  کت���اب تار ادا نمی ش���ود. البته رضا در 

کرده است. عبده را نسبت به مسلمانان و مسیحیان مصر، حذف 

یه اش به توافق نرسید  یه برای انتشار نشر ب���ه هرحال رضا با چاپخانۀ امیر
و سرانج���ام  ب���ا تالش های ف���راوان توانست ب���ا چاپخانه قبط���ِی توفیق به 
ی  امور انتشار مجله رضا، نامه ای به  توافق برسد.56 عبده برای آسان ساز
یخ 14 مارس 1898 نوشت و او را به نیکوال افندی شهادة، بنیانگذار  تار
که  کرد و از او تقاضا نمود فهرست افرادی  روزنامه الرائد المصری معرفی 

در روزنامه او مشترک هستند را در اختیارش قرار دهد.57

53 . همان،ص 181.
زنگاشته های سال 1898. 54 . رو

55. همان.
یخ األستاد األمام؛ قاهره: دارالفداء، 2003،ص 1004-1003. 56 . رشید رضا؛ تار

کرده، در  ی های���ش حفظ  زنگار که رضا دستخط عب���ده در آن را در مجموعۀ رو 57. مت���ن ای���ن نامه 
یخ، صفحه1004 منتشر شده است. کتاب تار

که به  ک���رد  گاه  گف���ت. عب���ده در پاس���خ، رض���ا را از نام���ۀ والی بی���روت آ
مح���ض مهاجرتش ب���ه مصر فرستاده ش���ده  بود و در آن، قص���د وی را از 
ای���ن سفر، انتش���ار روزنامه ای برای حمل���ه و انتقاد از دول���ت و حکومت 
گفت  هدفش بسی���ار فراتر از  کرده ب���ود. رضا در پاس���خ  عثمان���ی عن���وان 
گام اول چن���دان روی خوشی  حمل���ه ب���ه اشخاص است. اما عب���ده در 
کار،  ب���ه این سخن نش���ان نداد و او را ب���ه دلیل مشکالت ف���راوان، از این 
کرد موضوعات م���ورد عالقۀ  بر ح���ذر داش���ت. او همچنین خاطرنش���ان 
اهال���ی مصر، عمومًا اخبار سیاسی کشور خود، متون ادبی و برخی اخبار 
که همه آنها را به راحت���ی می توانند از روزنامه هایی چون  کن���ده است  پرا
یژه و بعضًا دروغین  االهرام و المؤید به دست آورند. برای عبده اتکای و
روزنامه  ها به شمار  باالی مشترکان خویش امری ظاهری بود و در نگاه او 
که توسط روزنامه هایی مانند الهالل مبنی  نمی ت���وان به اعداد و ارقامی 

بر شمار 3500 نفری مشترکین شان مطرح می شود،  
کرد  تالش  وقعی نهاد. رض���ا همچنین خاطرنشان 
ب���ر موضوع���ات  کی���د  تأ روزنام���ه اش  او در چ���اپ 
خ���اص دینی خواهد ب���ود. اما در آن س���وی، عبده 
ک���رد ب���ه جای چ���اپ روزنام���ه، به  ب���ه او پیشنه���اد 
یایش در شمار فراوان   کتاب بپردازد تا به رؤ انتش���ار 
خوانندگان مطالبش دس���ت یابد. رضا مصّرانه در 
پاس���خ، از توانای���ی مالی اش ب���رای پوشش دوساله 
گفت و اینکه چشمداشت  مخارج روزنامه سخن 
ین  مال���ی ب���ه فعالی���ت روزنام���ه در سال ه���ای آغاز
نخواه���د داشت. سرانجام   عب���ده با سخنان رضا 
قانع شد و نام المنار  را از میان نام های پیشنهادی 
ید.50 نام المنار از این حدیث  یه برگز رضا، برای نشر
نب���وی اقتباس شده بود: »إن ِلإلسالم صوی و منارًا 

یق«.51 کمنار الطر

کوشید او را نسب���ت به نیاز موجود  رض���ا در جلسات اولی���ه اش با عبده، 
کند. در ابتدا عبده با سخنان  گاه  ن و جدید از قرآن آ برای تفسیری مدر
رض���ا قانع نشد، اماسرانج���ام در پی ابرام او، از تصمیم خویش برای ارائه 
سخنرانی هایی در دانشگاه االزهر دربارۀ قرآن و تفسیر آن برای رضا سخن 
گف���ت. رضا تمام این سخنرانی ها را به اضافۀ حواشی و یادداشت های 
یرایش نهای���ی، به عبده نشان داد  یر درآورد  و برای و خ���ود ب���ه رشته تحر
و سپ���س آنه���ا را از سال 1900 به بعد در المنار به چ���اپ رساند.52 او برای 
ین روزنامه اش ب���ه جای موضوعات داغ سیاسی، فرهنگی و  دیگر عناو
اقتص���ادی روز، به مسائلی چون امکان تطابق و انعطاف پذیری اندیشۀ 
یژه ای را  ن امروز پرداخت.  وی همچنین بخش و اسالمی با شرایط مدر

یخ؛ ص 1005. 50. تار
51. ر.ک به المنار؛ 8/10 (1907(،ص 628.

52 .Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, London, 1933, pp . 198-199.

 رضا در جلسات اولیه اش
 با عبده، کوشید او را نسبت 
به نیاز موجود برای تفسریی 

مدرن و جدید از قرآن آگاه کند. 
عبده در دیدار دیگری با رضا 

در 6 ژانویه 1898 م به او توصیه 
کرد در نشریه اش از هیچ 

یک از احزاب سیایس محایت 
نکند و هیچ جوابیه و پاسیخ 
به مطالب دیگر روزنامه ها 

ننویسد.
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گذش���ت سه یا چه���ار س���ال از انتش���ار المنار، هن���وز شمار   ب���ا  وج���ود  با 
مشرک���ان   آن از سیصد ی���ا چهارصد نفر فراتر نرفته ب���ود.64 این وضعیت 
که رضا ب���از هم ب���ه دنبال یافت���ن حلقه ه���ای جدیدتری  ت���ا س���ال 1902 
یه اش به منصوره رف���ت، ادامه داشت.65 المنار در سال پنجم  ب���رای نشر
سرانجام شه���رت و اعتبار خاصی یافت و مشترکانش روز به روز افزایش 
یافتند. شاید بتوان یکی از دالیل اصلی این مسئله را انتشار مسلسل وار 
مق���االت محمد عبده در دفاع از اس���الم در مقابل مسیحیت دانست.66 
ی���ه را چهار برابر  گرف���ت بهای  نشر ک���ه رضا تصمیم  ک���ار ب���ه جایی رسید 
یه( ادامه  کند و این وضعیت تا س���ال 1907 م )دهمین سال انتشار نشر
گرفت  یه  گذر از مرزه���ای مصر و سور داش���ت. پس از آن رضا تصمیم به 
و مشترکان���ی از روسیه، تونس، هن���د، سودان، سیرالئون، بوسنی، چین و 

گرفتند.67 یکا در حلقه عالقه مندان المنار قرار  آمر

بدون شک نام و شهرت عبده جزء اصلی ترین عوامل رشد و استحکام 
پایه های نشریه در سال های اولیۀ آن محسوب می شود. رضا نیز عادت 
داش���ت شماره های جدی���د نشریه را ب���ه دوست���ان و مالقات کنندگانش 
هدی���ه دهد.68 چنان که رضا خود معترف ب���ود، وجود نام عبده در المنار 
باعث »اقبال خیل گسترده ای از اقشار فرهیخته جامعه مصر« شده بود و 
گزارش هایی  او این حقیقت را مدیون نام عبده بود.69 درج نقل قول ها و 
از آخرین مطالب مندرج در المنار و بازتاب آنها در کتب و نشریات دیگر، 
باع���ث جلب توج���ه مردم عادی مص���ری به این نشریه ش���د؛ برای مثال   
وقتی حقوق���دان مصری، احمد فتحی زغل���ول )1863-1914 م( ترجمۀ 
بی کتاب » L’islam: impressions et etudes«70 از هنری دوکاستریس  عر
که نگارنده  کرد، توجه همگان ب���ه نقل قولی  )1850-1927 م( را چ���اپ 
کرده  زوی جامعۀ مسلمی���ن، از المنار درج  فرانس���وی درباره خواست و آر
گسترده ای از وکال و  کتاب زغل���ول، جمع  ب���ود، جلب شد و در پی چاپ 

حقوقدانان مصری ،به حلقه مشترکان آن افزوده شدند.71   

تحلی���ل حم���زه از تفک���رات رض���ا در انتش���ار المن���ار در سال ه���ای  اوج 
شکوفایی اش، چنین است:  او ب���ر آن بود تا اندیشه های تحول خواهانۀ 
ک���ه شامل  مذهب���ی اش را ب���ا توج���ه ب���ه طی���ف گست���ردۀ خوانندگان���ش 
ب���زده، حقوقدان���ان و وک���ال،  گروه های���ی چ���ون دولتم���ردان، نخبگ���ان غر
نویسندگ���ان، فع���االن سیاسی، علم���ا و دیگر نخبگ���ان فرهنگی و ادبی 

64. Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, London, 1933, p.180.
یخ األستاد األمام؛ قاهره: دارالفداء، 2003،ص 1023. 65 . رشید رضا؛ تار

66 . االسالم و النصرانیه بین العلم و المدنیة؛ المنار، قاهره، 1902.
زنگاشته ه���ای رشی���د رضا در س���ال 1903 درج ش���ده است.  67 . فهرس���ت مشترک���ان المن���ار در رو

همچنین برای اطالعات بیشتر درباره مخاطبان او در زنگبار، ر.ک به
B. G. Martin, “Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and East Africa 

in the Nineteenth Century”, African Historical Studies, 4/3 (1971), p. 536.
68.   همان، ص.1006

69. Ibady,Ibid , p. 111.
70 . Paris, Colin, 1896.

یخ األستاد األمام؛ قاهره: دارالفداء، 2003 م،ص 1006. 71 . رشید رضا؛  تار

ک���ه در آغاز راه  ای���ن مسئله ب���رای رض���ا از اهمیت خاصی برخ���وردار بود 
ی���ات و چاپخانه های مصر ارتباط خوبی  انتش���ار روزنامه اش با دیگر نشر
کن���د. او در 21 دسامبر همان سال با همسف���ر پیشین خود و مدیر  برق���رار 
کرد و پیشنهاد حضور در  مسئول بعدی مجله الجامعه، فرح آنتون دیدار 
یافت  ی���ه معروف المقتطف، به سردبیری یعق���وب صروف را از او در نشر
ی���دان، بنیانگذار روزنام���ه الهالل شنیده بود  ک���رد.58 صروف از جرجی ز
گفت:  ک���ه رضا به مصر آمده است؛ اما رض���ا در پاسخ پیشنهاد صروف 
ی���ن دغدغه اش، ایجاد تحول و اصالح در ساختار دینی جهان  اصلی تر
ک می���ان مسیحی���ت و اسالم اس���ت؛ اما  اس���الم و بررس���ی نق���اط اشت���را
گفت در  گفت. او  یه و مصر سخن  صروف در پاسخ، از تفاوت های سور
ی ساختار دینی و دیگر مسائل  یه روح علوم جدید، اصالح و نوساز سور
که تمام این مسائل از مدت ها پیش در  به تازگی دمیده است، در حالی 
مص���ر توسط دولت اعمال می شوند. اما هی چیک از این مسائل باعث 

دلسردی رضا در پیگیری اهدافش نشد.59  

مشترکان اول المنار
پ���س از گذشت چهار م���اه از مهاجرت به مصر، رشید رض���ا نگارش اولین 
شم���اره روزنامه اش)نیمه مارس 1898( را در خانۀ عبده به پایان رساند.60 
تع���داد صفحات آن به سختی به هشت  می رسی���د؛ اما با اتمام سال اول 
انتشار  و در پی درخواست خوانندگان، در شکل و شمایل نشریه تغییراتی 
داده شد.61 المنار در طول دو سال اول به صورت هفتگی منتشر می شد، 
ام���ا رض���ا در آغاز سال سوم آن را  به دوماهنامه تبدی���ل کرد.62 ظاهرًا المنار 
گسترده ای نداشته و شماره های اولیه  در سال های اولیه حلقه مشترکان 
ک���ه ب���ا شمارگ���ان  1500 عدد چاپ می ش���ده، توسط شخ���ص رضا به  آن 
یه اهدا می شده است. از سوی دیگر  همکاران و همراهانش در مصر و سور
کوتاهی از انتشار المنار، امپراتوری عثمانی از ورود  پس از گذشت م���دت 
شماره ه���ای جدید آن به قلمرواش ممانعت کرد. شاید یکی از دالیلی که 
ای���ن مجله در سال های اول در میان مصریان مورد توجه قرار نگرفت، این 
که نه تنها  روزنامه نگاری  که آنها رضا را مهاجری سوری می دانستند  بود 
گرایش ه���ای  حرف���ه  ای نیس���ت، بلک���ه در نوشته های���ش ب���ه هیچ ی���ک از 
مل���ی - مذهب���ی اهالی مص���ر توجهی نمی کن���د. اما در این می���ان، شاعر و 
که  ملی گرای سرشناس مصری، محمود سامی البارودی )1904-1839( 
بخش هایی از المنار را به صورت مداوم برای یکی از دوستان انگلیسی اش 
ترجمه می کرد، روزی از  او شنید: »مسلمین پنجاه سال بعد ارزش المنار را 

خواهند فهمید و آن زمان آن  را دوباره منتشر خواهند کرد«.63

باره المقتطف ر.ک به: 58 .در
Dagmar Glass, Der Muqtataf und seine Offentlichkeit, Wurzburg,Ergon Verlag, 2004, 2 vols.

ی های سال 1898. زنگار 59. رو
یخ األستاد األمام؛ قاهره: دارالفداء، 2003، ص1005. 60 . رشید رضا؛ تار

61 . المنار، 49/1 (1899(،ص954.
62 . احمد السرباسی؛ رشید رضا؛ ج 2، قاهره،1977،ص 23.

یرایش دوم جلد اول آن، ص 1. 63.  المنار؛ ر.ک به: مقدمه بر و
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معاهده مشارکت رضا و مراد پیش از مهاجرت به مصر
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یده می شدن���د، و اتفاقًا صیادی نیز از  برگز
یده  یکی از همین خانواده ها در حلب برگز
مج���ادالت،  ای���ن  پ���ی  در  ب���ود.76  ش���ده 
است���اد ساب���ق رضا، شیخ حسی���ن الجسر 
نی���ز در روزنام���ۀ طرابلس، رض���ا را به دلیل 
یقت های رفاعیه  انتقادات تن���دش از  طر

یه به شدت نکوهید.77 و قادر

یافت  در م���ارس 1898، رض���ا نام���ه ای در
ک���ه در آن از قصد والی بی���روت برای  ک���رد 
)ب���ه  المن���ار  شماره ه���ای  تم���ام  امح���ای 
گفته  خص���وص شم���ارۀ دوم آن( سخ���ن 
ای���ن مسئل���ه بسی���ار  از  ب���ود. رض���ا  ش���ده 
شگفت زده ش���د؛ چه اینک���ه استثنائًا در 
آن شم���اره هیچ مقاله یا اشارۀ ضددولتی 
ک���ه در آن شماره استع���داد برانگیختن  چ���اپ نشده بود. تنه���ا مطلبی 
خش���م والی را داشت، مقاله ای آموزشی درب���اره نقش حرکت های ملی 
و قومی در شکل گیری شرایط مناسب برای ساختار های جدید آموزش 
یکات فراوانی  و پ���رورش بود. از سوی دیگر و در همان زمان، نامه ها و تبر
ی مجله برای تشویق رضا به ادامه راه و ثبات  از س���وی خوانندگان سور
یم  ق���دم بیشتر، فرستاده شد. برخالف آنچه انتظار می رفت، رضا با تحر
ی���ه اش در قلمرو عثمانی هیچ مخالفت���ی نکرد و در عوض با  شدید نشر
گماشتن افراد برای ارسال  نگاهی تشکیک آمیز، به توانایی حکومت در 

این نامه ها می اندیشید.78

یم ها و  ی در نامه های���ی از تحر دوب���اره در هم���ان سال، خوانندگ���ان سور
که برای مجلۀ المنار ایجاد می شد، نوشتند. نماینده  ممنوعیت هایی 
یه نیز طی نامه ای به او اطالع داد هیچ شماره ای به دست  رض���ا در سور
ک خود  ی از مشترکان به ای���ن دلیل، اشترا خوانندگ���ان نرسیده و بسیار
کرده ان���د. رضا پس از اط���الع از درستی این ماج���را، ناراحتی و  را فس���خ 
ندامت خود را نشان داد و خود را  »خدمتگزار صدیق خلیفه«  و دولت 
که هیچ قصدی ب���رای ایجاد تمای���الت آشوبگرانۀ سیاسی  وی خوان���د 
کرد  تمام  ی���ه اش ن���دارد. او همچنین از اداره پس���ت درخواست  در نشر
شماره ه���ای ضبط شده را ب���ه او بازگرداند،79 اما مأم���وران دولتی به این 
یه را  درخواس���ت توجه���ی نکردن���د  و ب���ه سرعت تم���ام شماره ه���ای نشر
یه  گوس���ت همان سال، مشترک دیگری در سور سوزاندند. بار دیگر در آ

76 . David Commins, “al-Manār and Popular Religion in Syria, 1898-1920” p.6.
77 . المنار؛ 33/1 (1898(، ص647 و 3/2،ص39.

که شیخ صوفی  78. »المنار فی بالد شام«؛ المنار؛ 5/1 (1898 م(،ص88. و نیز ر.ک به: مدحیه ای 
ی، رشید المیقاطی سروده اس���ت )21/1 (1898 م(،ص399(؛ و نامه  یکی از خوانندگانش  س���ور

که خطاب به رضا نوشته شده است )23/1 (1898(،ص.455-453). در استانبول 
یه«؛ المنار؛ 17/1(1898(، ص312. 79 .» المنار فی سور

گروه ها-  ب���ود، بس���ط و گسترش ده���د.72 به هرح���ال وکال در میان دیگ���ر 
ین مشترکان مجله بودند.73 به خصوص وکالی طنطه - یکی از اصلی تر

ی المنار  که برای درک ابع���اد تأثیرگذار ی هایی  در ادام���ه باید ب���ه دشوار
ب���ر زادگ���اه رض���ا، مخصوص���ًا در سال ه���ای اولی���ۀ انتش���ار، پی���ش روی 
کرد؛ با  وجود ای���ن رضا هیچ گاه از تالش ب���رای انتشار و  ماس���ت، اش���اره 
ی���ه اش در میان اصالحگ���ران مذهبی زادگاهش،  عمومیت بخش���ی  نشر
دس���ت نکشید. دستگاه امنیتی عثمان���ی بارها برای جلوگیری و ضبط 
که رضا با اتکا به  کرد. اولی���ن بار، هنگامی  شماره ه���ای جدید آن تالش 
مقت���دای فکری خویش، سید جمال الدین اسدآبادی انتقادات تندی  
گیر  قلمرو عثمانی و بان���ی اصلی آن، ابوالهدی  ب���ه تصوف عامیان���ه و فرا
یه به عثمانی بسته شد.  صیادی ابراز داشت، تمام مسیرهای ورود نشر
یه و رفاعی���ه را به دلیل واردکردن  یقت مشهور قادر ب���ار دیگر، رض���ا دو طر
یف های نادرست به دین، م���ورد نکوهش و انتقاد قرار  بدعت ه���ا و تحر
که در آنها  کرده بود  کتاب ابوالهدی اش���اره  داد. او در ای���ن مقاله، به دو 
ن به ب���دن افراد و راه رفتن بر  ی مانند خ���وردن مارها، واردکردن سوز ام���ور
گرفته بود.74  یم قرار  آت���ش  سوزان، به عنوان نشان���ه ای از ایمان، مورد تکر
ام���ا تم���ام ای���ن مسائ���ل مقدمه ای ب���ر جدال رض���ا و صی���ادی محسوب 
کبی، به نام  کوا کتاب مهم رضا درب���ارۀ  می ش���د. این ن���زاع پس از انتشار 
طبای���ع االستب���داد  در سال 1901 ب���ه اوج خود رسی���د؛75 چنان که آلبرت 
کبی به سلطان و حامیان  کوا ین انتقادات  گفته است: اصلی تر حورانی 
که از میان خانواده های صاحب مال و قدرت  عوام پرور مذهبی او ب���ود 

72 . همان، نیز:  
Hamza ,Rašīd Ridā: Ālim, Islamic reformer or Journalist? Genre, Class and the Intel-

lectual Craft during the Nahda, non-Published P.h.D Thesis.
73 . رشید رضا، همان، ص  1007-1006.

74.  David Commins, “al-Manār and Popular Religion in Syria, 1898-1920” p.7.
75 . المنار؛ 3/4(1901 م(، ص105.

کرده بود. یافت  اجازه ای از رشید رضا از استادش حسین الجسر در
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صاحبان دیگر ادیان نیز جالب توجه است.84

دورنمای رضا نسبت به صنعت چاپ
ی���ن حامیان نق���ش  و جایگاه مطبوع���ات چاپی در  رض���ا یک���ی از مهم تر
ی جوام���ع مسلم���ان ب���ود. او در شم���ارۀ اول مجله اش  اص���الح و نوس���از
ک���ردن مل���ل مسلم���ان و تمام ب���الد ش���رق دنیا، با  نوشت:»ب���رای بی���دار 
ک���ه دنیای جدی���دی در اط���راف آنها در  ی���اد خواهم زد  ص���دای بلن���د فر
کره زمی���ن را فرا خواهد  ح���ال شکل گیری  است و ب���ه زودی تمام سطح 
ی���ژۀ مهم دارند: تعلیم،  کارو گرف���ت«.85 در نظر او مطبوعات جدید، سه 
بردست ب���ود، از  ک���ه خ���ود ذات���ًا خطیب���ی ز خطاب���ه و احتس���اب.86 رض���ا 
یبونی عمومی برای فرست���ادن  پیام دینی اش به  ی���ه اش به عن���وان تر نشر
ک���رد. او به هیچ وجه   جامعۀ مسلمان���ان استفاده 
از درج و انتش���ار خطابه ه���ا و سخن���ان وعظ آمی���ز 
یه اش هراسی نداشت  خود یا دیگر وع���اظ در نشر
ک���ه به این نوع نگ���اه او وارد  و ب���ا وج���ود  انتقاداتی 

می شد، در این مسیر ثابت قدم بود.87

ی���ق ترسیم  از س���وی دیگ���ر مطبوعات بای���د از »طر
کشور  کشور، تم���ام راه ها و مسیره���ا و منابع  نقش���ه 
که قصد سفر دارن���د«،  برآورند.88  کسانی  را ب���رای 
ی���ه ای مذهبی  گرچه ب���رای سردبیر نشر ای���ن نگاه ا
،کم���ی عجی���ب به نظ���ر می رسد، ام���ا او ب���رآن بود 
ت���ا تمام اقش���ار جامعه، اع���م از سیاستم���داران، دولت م���ردان، قضات، 
یه اش  یق نشر زان و  ... را از طر کش���اور دانشمن���دان، تج���ار، پیش���ه وران، 
ب���ه هم مرتبط س���ازد. روزنامه  نگاران باید جنبه ه���ای ناپیدای واقعیات 
که می تواند  ی  کمان هویدا سازند، و یا اخبار جامعه را برای قضات و حا
کش���ور مه���م باش���د را در اختی���ار نی���روی نظامی  در شکس���ت دشمن���ان 
کشور ق���رار دهد؛ از س���وی دیگر مطبوع���ات وظیفه دارند ب���ا مطرح کردن 
کشفیات علوم جدید  شیوه ه���ای جدید آموزشی، معلمان مدارس را از  
زوها با چاپ  گر تمام این آر و سازوکاره���ای نوین آموزشی مطلع سازند. ا
گسترش آن تبدیل به حقیقت ش���ود، »مایۀ بسی افتخار و  مطبوع���ات و 
کنار توضیح شرایط نابسام���ان مطبوعات در  خوشحال���ی اس���ت«. او در 
پا و نقش مطبوعات  جامع���ۀ اسالمی، با آوردن نمونه هایی از  جامعۀ ارو
ی���ات تخصص���ی را در پیشب���رد علم���ی  در آن، می کوشی���د جایگ���اه نشر

84. سرباسی؛ رشید رضا؛ ص46.
85. المنار؛ 1/1(1898(، ص1.

86 . Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of 
Dar al-Ifta, Leiden–New York–Cologne, Brill, 1997, pp.70-72.

87. ر.ک به: المنار؛ 17/6(1903(، ص669  و 2/28 (1927(، ص150.
88 .» الجرائ���د: وظائف اصحابها، حالها فی الش���رق و الغرب «؛ المنار، 34/1 (18989(،ص655-

661 . نیز ر.ک به :
Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of Dar 

al-Ifta, Leiden–New York–Cologne, Brill, 1997, pp.69-70.

یه در  ب���ه رضا نام���ه ای نوش���ت و از توقیف پن���ج روزۀ شماره جدی���د نشر
نه���اد نظارتی عثمانی خبر داد. او در این نامه ناظران دولتی در دمشق و 
کرد و در ضمن،   بی���روت را  به سوءاستفاده از جایگاه نظارتی خود متهم 
یه  گست���رده ای از مردم سور ی���م نظ���ام پستی عثمانی از س���وی قشر  از تحر
کرد از پست های خارج���ی برای ارسال  خب���ر داد و ب���ه رضا نیز پیشنه���اد 

کند.80   یاتش استفاده  شماره های نشر

ی���ه از سوی دیگ���ر، خانوادۀ رض���ا را به شدت م���ورد آزار و  حکوم���ت سور
یح  اذی���ت قرار داده ب���ود. ابوالهدی صی���ادی نی���ز در ازای انتقادات صر
ک���ه وال���ی  ی پاش���ا  یق���ت رفاعی���ه، از برادرخوان���ده اش ب���در رض���ا ب���ه طر
طرابل���س بود، خواست  برادران رشی���د رضا را به خدمت نظامی در آورد 

و ب���ه همین دلیل آنه���ا در آغ���از راه تحصیل، از حق 
آم���وزش محروم ماندند. یکی از ب���رادران رضا در راه 
طرابلس ب���ه قالمون به شدت مجروح شد و مسجد 
ک یکسان شد.  یه شان با خ���ا خانوادگ���ی آنه���ا در قر
رضا نیز از شکل گیری نقشه ای برای ترورش از سوی 

صیادی در مصر خبر داد.81 

ی - لبنانی  در  دسامبر 1898 انجمن مهاجران سور
یۀ اسالمی  گ���اه شد. نشر ی���ل، از وجود المنار آ در برز
ک���ه  دو ب���رادر مسیحی  سائوپائول���و  -  االصمع���ی  - 
ی آن را  ب���ه نام ه���ای خلیل مل���وک و شکری الخ���ور

ین  اداره می کردن���د، در یک���ی از شماره های خود، المن���ار را »یکی از بهتر
َبکی)م.1924 م( بنیانگذار 

ََ
کرد.82 البته نعوم ل یات اسالمی« معرفی  نشر

یه المناِظر در سائوپائولو،83 رشید رضا را به دلیل پرداختن به  یۀ سور نشر
ی با آن دست  که ملی���ت سور تی  موضوع���ات دین���ی و غفلت از مشکال
یر عنوان  ک���ه ز ک���رد. در نگ���اه او توضیحاتی  یبان اس���ت، تخطئه  گر ب���ه 
)لوگ���و( المنار درج شده )علمی، ادبی، اطالع رسانی و آموزشی( با آنچه 
ی���ه چ���اپ می شود، متفاوت ب���ود. رضا در ج���واب او نوشت: این  در نشر
که به این دسته از مسائل بپ���ردازد و هیچ ارتباطی میان  ع���ادت او بوده 
ک���ه دربارۀ آنه���ا قلم می زند،  ی���ه و موضوعاتی  یه اش در سور ی���م نشر تحر
یه اش  وجود ن���دارد. البته رض���ا پس از آنک���ه متوجه شد مخاطب���ان نشر
ی(  یکا )مهاجران سور عمومًا در مصر، تونس، الجزایر، مغرب، هند  و آمر
کرد مطالب مق���االت را بر موضوع تعامل ب���ا ادیان دیگر  هستن���د، تالش 
یافت نامه ای از سوی یکی از معلمان  کند. البت���ه رضا در پی در متمرکز 
یه اش عالوه ب���ر مسلمانان برای  یاف���ت مطالب نشر یه، در مسیح���ی سور

یه«؛ المنار؛ 20/1 (1898(، ص 389 .  نیز ر.ک به: 80. » المراقب والجرائد فی سور
Eich, Thomas ;TheForgotten Salafī—Abū l-Hudā al-Sayyādī”, Die Welt des Islams, 

43/1 (2003), pp.108-109.
81 . المنار؛ 15/2(1899(،ص235 .  نیز ر.ک به:  نامه صیادی به رشید رضا در 1909/1/12، ص1.

یل«؛  المنار؛ 37/1 (1898(، ص734. 82. » المنار فی البرز
83 . »المن���ار و المناظر«المن���ار؛؛  40/2 (1899(، ص683.  لبکی در سال 1908 به بیروت بازگشت و 

در آنجا به فعالیت های انتشاراتی اش ادامه داد )ر.ک به: زرکلی؛ االعالم؛ ج 8، ص 40).

رضا جزئ اولنی افرادی بود که 
از طریق ابزار مطبوعات و چاپ 
روزنامه، به اصالح و نوسازی 
ساختار دین در جامعه خود 

پرداخت و نظرهای خود دربارۀ  
مسائل مذهیب و سیایس را از آن 

طریق منتشر کرد.
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که با استفاده از  کرده، می نویسد: همان مردمان���ی  جامعه مص���ر انتقاد 
یات خویش به راحتی عقاید خود را مطرح می کنند، به  آن آزادی در نشر
یب و ترور شخصیت  جای تالش ب���رای پیشرفت و ترقی جامعه، در تخر
رقب���ای خود از یکدیگر پیشی می گیرند. رضا آزادی را به مثابه هوا، برای 
گر همین هوا از  ی می دانست، اما معتقد ب���ود ا زندگ���ی بش���ر الزم و ضرور
ب���ی خواهد داشت. البته  ی گذشت���ه باشد، آثار   بسیار مخر الش���ۀ مردار
بین بردن هوا )آزادی(، عامل تعف���ن و آلودگی را از مسیر  بای���د به ج���ای از

کرد.93 آن محو 

او ب���رای وضعیت چ���اپ و نشر متون دینی در جامع���ۀ اسالمی، افسوس 
ف���راوان می خ���ورد. در نگاه او رک���ود فرهنگی یا توّسع فک���ری در هر ملیت 
کیفی���ت مت���ون دین���ی  ]مسلمان���ی[، ارتب���اط تنگاتنگ���ی ب���ا جایگ���اه و 
چاپ ش���ده در حلقه های روشنفک���ری آن دارد. در نگاه او شیوۀ آموزش 
کت���ب مذهبی با  کت���ب درس���ی بسی���ار دش���وار  و سخت فه���م ب���ود و  در 
که دین و دنیا  یات���ی است  مخاط���ب عام نی���ز »سرشار از خرافات و ِسحر
و اخالقی���ات م���ردم را باد یغما خواه���د داد«.94 ناشران نی���ز از انتقاداتش 
بی بهره نماندند و دخالت های »مستقیم« و »غیرمنطقی« آنها در چاپ 
زشمند  کت���ب ار کیف���ی آثار و  انتشار  کت���ب را عامل اصل���ی نزول سطح 

یس، لندن و الیدن دانسته بود.95 بی در چاپخانه های پار عر

وی ب���ر آن ب���ود  جامعۀ اسالم���ی در آن زمان، بیش از ه���ر عصر دیگری به 
یخی همه فهم و روان احتیاج  کتب مذهبی، اخالقی و تار تولید و انتشار 
ی���ق آن به شناخ���ت خوبی از  دارد ت���ا نس���ل ج���وان و ب���ارور اسالمی از طر
یاد  جایگ���اه خود و جامع���ه اش برسد. نگارندگان این آث���ار باید به تنوع ز
گسترده مخاطبان خویش توجه داشت���ه باشند و با به کارگیری  و طی���ف 
شیوه ه���ای نوی���ن انتق���ال مفاهیم دین���ی و اخالقی، نسل ج���وان را برای 
زان و  کتاب ه���ای ار کنند. از س���وی دیگر باید  بی���ت  آین���ده ای روشن تر
ک���ه در آن مفاهیم و  سهل الوص���ول برای سطح ع���ام جامعه نوشته شود 
زش ه���ای مذهبی در قال���ب داستان ها و حکایات ب���ه جوانان عرضه  ار
گردن���د. رضا پس از  ش���ود و آنه���ا با بزرگان و اس���الف صالح خویش آشنا 
یه تغییر شی���وه چاپ و  گذش���ت پنج س���ال از تجرب���ۀ انتشار المن���ار، نظر
کرد.96 شیوۀ پیشنه���ادی او بر خالف مورد  بی را مط���رح  انتش���ار متون عر
کمتری  در صفحات اشغال می کرد  تین )افرنجی( خود، حجم  مشابه ال
کاغذ و چاپ آن صرفه جوی���ی می شد؛ اما  و ب���ه این ترتیب در مص���رف 
ای���ن مهم نیازمند ایجاد تغییرات���ی بنیادین در دستگاه های چاپ  بود. 
پیشنه���اد رض���ا هیچ گاه عملی نش���د و به جای آن تغییرات���ی در چاپ و 
کاست. یبایی و آراستگی متون چاپی به شدت  که از ز نشر ایجاد شد 

یة الجرائد و الصور بالفضیلة فی المصر«؛ المنار، 1/5(1902(، ص39-38. 93 . »حر
بیه و االصالح«؛ المنار، 3/3 (1900(، ص53-49. 94 . »الکتب العر

95. همان.
96.  المنار؛ 24/5(1903(، ص 954.

و فرهنگ���ی جامع���ه ب���ه تصوی���ر بکش���د. او همچنی���ن ای���دۀ شکل گیری 
پا وام  کنند را از جامعۀ ارو بیت  که روزنامه نگار تر مؤسسات آموزشی ای 

گرفت  و به دنبال تحقق آن در جامعۀ اسالمی بود.89  

یه و مصر، به  ی در سور رشید رضا در مقام مقایسۀ وضعیت روزنامه نگار
دو دلی���ل، مصر را ترجیح م���ی داد:  اول آنکه به دلیل فشارهای سیاسی 
یه، نویسندگان  صاحب فکر هیچ گاه  یات در سور کمه بر نشر ق���درت حا
نمی توانن���د به راحت���ی سخن���ان و نظرهای خ���ود را اب���راز نمایند. هر کس 
گرفتن مجوز، به  کش���ور قصد نوشت���ن داشته باشد، باید به ج���ای  در آن 
گذشته از آن  بح���ران آزادی بیان و  ناظ���ران دولت���ی رشوه می پرداخ���ت؛ 
بین رفتن هرگون���ه تالشی برای انتشار  ی���ه باعث از سانس���ور شدید در سور
که وضعی���ت آزادی در مصر در  روزنامه ه���ا و مج���الت می شد؛ در حالی 

یه قرار داشت.90 نقطۀ مقابل سور

ک���ه درب���ارۀ  رض���ا در س���ال 1899 انتش���ار هفته نام���ۀ جدی���دی در مص���ر 
موضوع���ات مذهبی منتشر می شد را بهانه ای ب���رای انتقاد از ورود افراد 
یات دین���ی قرار داد. در نظر او دولت مصر،  گ���اه و ناآشنا به عرصۀ نشر ناآ
ی و چاپ را -  به دلیل اعمال نظارت حداقلی - به  عرصه روزنامه نگار
که هر  کشانده بود. انتقاد اصل���ی او این بود  ورط���ۀ آشوب و هرج و م���رج 
گون  گونا ی نمی توان���د حدیثی از پیامبر را بدون درک ابعاد  روزنامه نگار
کن���د. ناظ���ران مطبوعات  یخ���ی آن بی���اورد و ب���ه آن استناد  فقه���ی و تار
ب���اب ورود تم���ام اندیشه ه���ای نادرست و منحرف را ب���ه عرصۀ عمومی 
جامع���ه ب���از گذاشته اند. وی همچنین به سنت رای���ج چاپ آیات قرآن 
که در سطح جامعه چ���اپ می شد، به  در اعالمیه ه���ا و شب نامه های���ی 
که معتق���د ب���ود بی احترامی احتمال���ی به این  ک���رد؛ چرا  ش���دت انتقاد 
ی از بالیا خواهد شد)إبتذال و اإلمتحان(.  اوراق، باعث نازل  دن بسیار
ی برای  ی���ن المن���ار، وس���واس بسی���ار او مخصوص���ًا در شماره ه���ای آغاز
استف���اده از  آی���ات قرآن اب���راز می داشت.91 چاپ مکرر ق���رآن و تفاسیر آن 
ی���ات جامعه اسالمی  که رض���ا آن را از ضرور وظیف���ه شرع���ی دیگری بود 
ی���ق آن می توان  ک���ه از طر می دانست:»صنع���ت چ���اپ موهبت���ی س���ت 
کرد؛ به  ین شیوه ب���ه مخاطبان عرضه  ین و صحیح تر کلم���ات را به بهتر
یق برای هر مسلمانی، یک وظیفۀ  کالم اهلل از این طر همین دلیل انتشار 

شرعی محسوب می شود«.92

ی آتشی���ن اش در یکی از  رشی���د رضا باوج���ود  تمایالت ض���د استعم���ار
که استعمار برای جامعه مصر به ارمغان  شماره ه���ای المنار، به موهبتی 
کرده اس���ت: آزادی بیان در مطبوع���ات، امنیت اجتماعی  آورد، اش���اره 
و حق���وق شهرون���دی. او در ادامه به استفاده ناصحی���ح از این آزادی در 

89.  المنار؛ 34/1 (1898( ص569.
90 . همان.

91.  المنار؛ 23/2 (1899(، ص365.
92.  المنار؛ 34/2 (1934(، ص117-114.
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فرجام سخن
م���ا در این مقاله بر آن بودیم  بستر ه���ای فرهنگی و اجتماعی جامعه ای 
زشمن���دش »المن���ار« را در آن به  که رشی���د رضا، اث���ر ار کنی���م  را بررس���ی 
کنار اهمیت زاید الوصف وی به عنوان یکی از  منصه ظهور رسان���د. در 
شخصیت ه���ای  پیشگام سلفی در ق���رون معاصر اسالمی، حضور او در 
ی در مصر، باعث پدیدآمدن شخصیت و جایگاه  جمع مهاجران س���ور
که حاوی  جدی���دی برای ای���ن اقلیت ش���د. بایگان���ی  خانوادگی رض���ا 
زشمندی همچون یادداشت روزانه اوست، عالوه بر وجهه  اطالعات ار
مصلحانه مذهب���ی او، ابعاد دیگری از شخصیت او را به ما می نمایاند. 
کت او و  چنان ک���ه دیدی���م، از می���ان ای���ن اسن���اد خانوادگی،ق���رارداد شرا
عبدالحلی���م افندی مراد به دست آمد و اطالعات تازه ای دربارۀ شرایط 
گذارد؛ اما هنوز  مال���ی سال های اولیه شکل گیری المن���ار را در اختیار ما 
کتش با  که چرا رضا در ط���ول دوران شرا ه���م بر ما پوشیده مان���ده است 
یک خود، یاد  م���راد،از او به عنوان صاحب و مدیرمسئ���ول مجله و نه شر

کرده است.

المن���ار ن���ه تنه���ا به عن���وان ذخی���رۀ غن���ی اطالع���ات و حقای���ق مرتبط با 
وضعیت جهان اسالم در قرن نوزدهم مورد توجه پژوهشگران و محققان 
رف، آن را فضایی بسیار مناسب  گرفته است، بلکه باید با نگاهی ژ قرار 
ب���رای عرض���ۀ افکار مختل���ف اندیشمندان جه���ان اس���الم و تحلیل نوع 
ن و پیشرفت های علمی  تعام���ل ایشان با پدیده  های جدید دنیای مدر
کنش های این اندیشمندان در  آن ساخته است. جنبه های مهمی از وا
یخ و علوم قرآنی  قب���ال تلفیق علوم قدیمی اسالمی مانند فقه، لغت، تار
یه منعکس شده، هنوز هم  که به خوبی در این نشر بی  با علوم جدید غر
م���ورد غفلت پژوهشگران است. به هر حال رض���ا جزء اولین افرادی بود 
ی ساختار  یق ابزار مطبوعات و چاپ روزنامه، به اصالح و نوساز که از طر
دی���ن در جامعه خود پرداخت و نظرهای خ���ود دربارۀ  مسائل مذهبی و 
کرد  تی ایجاد  یه اش تشکیال کرد. او با نشر یق منتشر  سیاس���ی را از آن طر
ک���ه با شبکۀ جهانی تحت تأثی���رش و حلقه گسترده ناشران و اهالی قلم 
ک���ه با آن در ارتباط بودند، طیف عظیم���ی از نهضت بازگشت به مبانی 

اصیل دین اسالم را پدید آورد.
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