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 مقدمة:
  

( انطلقت اليقظة الفكرية بالمشرق العربي والتي تميزت بمحاوالت 8188-8971على مصر )”نابوليون بونابرت ” مع حملة 

 .لبعث الثقافة والروح القومية العربية وسط واقع المشرق العربي المتميز بالسيطرة العثمانية

 فما هي عوامل ومظاهر اليقظة الفكرية؟ 

 ؟قطاب التيارين: السلفي والعلمانيومن هم أ 
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 م:  87عوامل ومظاهر اليقظة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن 
 

 ارتبطت النهضة الفكرية للمشرق العربي بالعوامل التالية: (8
 

 

شهدت مصر وسوريا ولبنان إدخال المطبعة الحديثة وتأسيس المدارس والمعاهد،  عوامل ثقافية:

وإصدار الصحف، وإرسال البعثات الطالبية إلى أوربا؛ إلى جانب ترجمة المؤلفات الغربية إلى اللغة 

 العربية.

رت في مصر وبالد الشام طبقة وسطى شجعت الثقافة ، ونما نشاط ظه عوامل اجتماعية:

 البعثات التبشيرية.

برز الشعور الوطني والقومي بعد الحملة الفرنسية على مصر، وضعف  عوامل سياسية:

السلطة العثمانية، وسياسة التتريك )فرض اللغة التركية على البلدان العربية الخاضعة للنفوذ 

إلى إصالحات محمد علي التي استهدفت إنشاء دولة حديثة ومستقلة  العثماني(. باإلضافة

 بمصر.

 

 

 

  تجلت اليقظة الفكرية بالمشرق العربي في ظهور التيارين السلفي والعلماني:  (2
وقد طرح مبادئ في المجاالت  Kتيار ذو منطلق ديني دعا إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح االتجاه السلفي: -أ 

 اآلتية:

العودة إلى أصول اإلسالم على عهد السلف الصالح، ومحاربة البدع والشعوذة، وفتح باب االجتهاد، والتوفيق  المجال الديني:

 بين الدين والعلم.

الحكم وفق مبدأ الشورى )الديمقراطية اإلسالمية(، ونبذ االستبداد، والمناداة بالحرية ووحدة العالم  المجال السياسي:

 ضة االستعمار.اإلسالمي، ومناه

 االهتمام بالتربية والتعليم وتهذيب األخالق، وتحقيق العدالة االجتماعية، والدعوة إلى تعليم المرأة. المجال االجتماعي:

 

اسية  والسيقد أثار بدوره الميادين الدينية تيار دعا إلى فصل الدين عن الدولة واألخذ بقيم الحداثة. و االتجاه العلماني: -ب 

 عية:واالجتما

 فصل الدين عن الدولة، ومعاداة العصبية الطائفية. في الميدان الديني:

 المطالبة بالديمقراطية السياسية والحريات العامة، والمساواة أمام القانون. في الميدان السياسي:

 ارق الطبقية.االهتمام بالتربية و التعليم، وتحديث المجتمع، وتحرير المرأة، وتقليص الفو في الميدان االجتماعي:

 

http://www.bacdoc.ma/Tarik
http://www.bacdoc.ma/Tarik


 سحابة تخزينية تعليمية اجتماعية

www.bacdoc.ma 

 www.bacdoc.ma/Tarik  إعداد : طارق حسين   للمزيد من الدروس   

 

 

 

 أقطاب التيارين السلفي والعلماني والتحوالت المترتبة عن اليقظة الفكرية:
 

 قاد  بعض المفكرين التيار السلفي من أشهرهم: (8
 :م، ازداد  87عاش في القرن  مفكر إسالمي إصالحي دافع عن قضايا المسلمين. جمال الدين األفغاني

 نية وأوربا. أنشأ  مع الشيخ محمد عبده جريدة "العروة الوثقى".بأفغانستان، وتنقل بين مصر والدولة العثما

 :ونفي من مصر فصاحب 8188في مصر تخرج من االزهر عام  8187ولد سنة مفكر سلفي مصري،  محمد عبده ،

 جمال الدين األفغاني.

 :جند حياته لمناهضة  8187ورية سنة ولد بحلب الس مفكر سوري من عصر النهضة، عبد الرحمان الكواكبي

 .8781ر. ألف عدة كتب منها "أم القرى". توفي  سنةاالستبداد العثماني متنقال بين الشام ومص

 

 

 تزعم بعض المفكرين التيار العلماني )الليبرالي( من أهمهم: (2
 

 

 :تخرج من جامعة األزهر 87مفكر مصري عاش في القرن  رفاعة الطهطاوي .

وتابع دراسته بفرنسا. وعاد إلى وطنه حيث انشأ جريدة "الوقائع المصرية " وتولى 

 مناصب إدارية 

 :مفكر مصري، تابع دراسته الحقوقية بفرنسا، دعا إلى تحرير المرأة  قاسم أمين

 .8781وتعليمها. توفي سنة 
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 خلفت اليقظة الفكرية عدة تحوالت منها: (1
 

       المحافظة على اللغة العربية والتراث األدبي العربي القديم 

  ياسي.واإلقبال على العمل الستزايد النزعة القومية والوطنية 

 .تنامي دور الجمعيات الداعية إلى النهضة والمطالبة بحقوق العرب 

  .تقلد رواد اليقظة الفكرية مناصب عليا 

 

 خاتمة:

م تيارات فكرية )السلفية/العلمانية( والتي وان 87فرزت التطورات التاريخية التي عرفها المشرق العربي خالل القرن لقد ا

تباينت مرجعيتها ومبادئها اال انها اسهمت بشكل فعال في بروز روح القومية العربية وتوجيه وقيادة العرب نحو االستقالل 

 .ومواجهة كل سيطرة اجنبية

 

 شرح المصطلحات:
 

  8188 – 8971الحملة العسكرية التي قادها إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت في الفترة  الحملة الفرنسية على مصر:

 الذي قام بعدة إصالحات. 8181 – 8181فترة حاكم مصر في ال محمد علي أو إبراهيم باشا:

 .ات مستندا إلى التعليمات الشفهيةنظام سياسي قام على احتكار الحاكم لكل السلطات وقمعه للحري االستبداد:

 حركة فكرية استهدفت خروج العرب من مرحلة االنحطاط إلى مرحلة التجديد. النهضة العربية:

ابعون على عهد الرسول )ص( والخلفاء الراشدين خالل القرن األول الهجري الموافق السابع الصحابة والت السلف الصالح:

 الميالدي.
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