
 

  
  :متهيد إشكايل

وظهر  ظاهرها يف بروز عدد من املفكرين،م يقظة فكرية يف مصر والشام، جتلت م19عرفت منطقة املشرق العريب منذ مطلع القرن 

التيار (وتيار املفكرين اإلصالحيني الليرباليني العلمانيني  ،)التيار السلفي(األزهر تياران رئيسيان مها تيار املفكرين التقليديني من جامع 

  ).العلماين

  اليقظة الفكرية باملشرق العريب؟ فما هي مظاهر وعوامل 

  ا هي أبرز تيارات اليقظة الفكرية؟وم 

  وما هي خصائص أفكار كل تيار؟ 

  وما هي أهم القضايا اليت ناقشها كل تيار؟ 

I  -  تعددت عواملها واختلفت مظاهرها م19 املشرق العريب يقظة فكرية خالل قشهد: 

 :تنوعت مظاهر اليقظة الفكرية باملشرق العريب -  1

  :م خاصة مبصر والشام، وجتلت أهم مظاهرها يف19شهدت منطقة املشرق العريب يقظة فكرية يف ق 

م يف مصر 19م، حيث ظهرت املطبعة األهلية يف مصر ليتضاعف عدد املطابع خالل ق 18ويعود ذلك إىل اية ق  :ظهور املطابع �

والشام، وقد ساهم انتشار الطباعة يف نشر التيار الفكري العلمي من خالل إحياء التراث العريب وإيصال املؤلفات احلديثة، وترمجة 

  . ني إىل أيدي األجيال العربية املتعلمةبعض كتب كبار املفكرين والفالسفة األوربي

  .وانتشارها ومن أبرزها صحيفة الوقائع املصرية إىل جانب صحف يف كل من سوريا ولبنان: ظهور الصحف �

سامهت كل من املطبعة والصحف يف إحياء اللغة العربية وقواعدها وانتشار املدارس، ومسح أيضا باالطالع على األفكار الغربية وقد 

 .أفكار الثورة الفرنسيةوخاصة 

 :سامهت عوامل متعددة يف قيام اليقظة الفكرية باملشرق العريب -  2

  :مجلة من العوامل ألجل ظهور اليقظة الفكرية باملشرق العريب حيث اختلفت جماالا ما بني السياسي واالجتماعي والثقايف تضافرت

، وازدياد م1801-1798املترتبة عن احلملة الفرنسية على مصر ما بني تتمثل يف االنعكاسات العلمية والفكرية  :عوامل سياسية �

األطماع االمربيالية على املشرق العريب، هذا فضال عن اإلصالحات اليت قام ا وايل مصر حممد علي، إضافة إىل معاناة العرب من 

  .سياسة التتريك

وتأسيس  ،لعائدة من أوربا اليت سامهت يف إنشاء املدارس احلديثةاالستفادة من أفكار البعثات الطالبية العربية ا: عوامل ثقافية �

كل هذه اإلجنازات سامهت وبشكل كبري يف االهتمام باللغة  ،وظهور الصحف واالت العلمية واألدبية بفضل الطباعة ،اجلمعيات

  .العربية بغية إحيائها وبعثها من جديد

لتتريك وظهور فئة وسطى يف كل من سوريا ومصر ولبنان، كما جتلى يف ازدهار جتلت أساسا يف مواجهة سياسة ا: عوامل اجتماعية �

واألثر الواضح لالحتكاك بالغرب وتبين بعض األفكار الغربية  ،)يات الربوتستانتية والكاثوليكيةاإلرسال(أعمال البعثات املسيحية 

  .من طرف بعض املفكرين العرب

II -  قضاياهتنوعت أفكار التيار السلفي وتعددت:  

 :نادى دعاة التيار السلفي بالعودة إىل الدين -  1

يعتمد التيار السلفي على املرجعية الدينية بالدعوة إىل العودة إىل ما جاء به القرآن الكرمي والسنة وإىل ما خلفه السلف الصاحل 

  :وحماربة البدع، وضم هذا التيار جناحني
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  .األفغاينبزعامة مجال الدين : اجلناح السلفي التقليدي �

  .بزعامة حممد عبده: اجلناح السلفي املتجدد �

عمل كل من هذين اجلناحني على ترك بصمام يف الدعوة إىل العودة إىل الدين اإلسالمي احلنيف، فقد نادى كل من مجال وقد 

ودعوا إىل حماربة البدع  ،)النبويةالقرآن الكرمي والسنة (الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا إىل العودة إىل أصول الدين اإلسالمي 

 .والتقاليد املخالفة للدين واعتماد االجتهاد والتوفيق بني الدين والعلم

  :أبدى مفكرو التيار السلفي موقفا واضحا من القضايا السياسية الراهنة -  2

 دعاة التيار السلفي بتطبيق الدميقراطية باعتماد مبدأ الشورى الذي يقضي بإشراك األمة يف حكم البالد، كما دعت إىل االحتاد نادى

صدي بني املسلمني مرتكزين على القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مما ميدهم بالوحدة، هذا فضال عن الدعوة إىل مواجهة االستعمار والت

كما نادى عبد الرمحان الكواكيب باحلرية ونقد االستبداد من أجل حتقيق  ،)مجال الدين األفغاين(جنيب والغريب داخل العامل اإلسالمي للتغلغل األ

 .استقرار سياسي وتوحيد الدول اإلسالمية

  :اهتم مفكرو التيار السلفي جبملة من القضايا االجتماعية – 3

سائر البالد،  حممد عبده إىل ضرورة االهتمام بالتربية والتعليم وحتقيق فعالية التعليم من خالل نشر النظام التربوي التعليمي يف دعا

  .كما دعا التيار السلفي إىل حتقيق العدالة االجتماعية وتعليم املرأة واالهتمام بتهذيب األخالق

III  - وتأثريه على اليقظة الفكرية باملشرق العريب تعددت أفكار التيار العلماين الليربايل:  

  :متيز التيار العلماين الليربايل مبوقفه املعروف من الدين - 1

يعتمد التيار العلماين على املرجعية الغربية بالدعوة إىل فصل الدين عن الدولة واألخذ بقيم احلداثة واعتماد الفكر اإلنساين وسيلة 

فالتمييز ، فرانسيس مراش، فرح أنطوان، أديب إسحاق، شبلي إمشيل، رفاعة الطهطاوي، قاسم أمني: وتزعمه كل من ،لتحقيق احلداثة

والفصل بني الدين والدولة كان األساس املعتمد بالنسبة للتيار الليربايل العلماين معتربا الدين لآلخرة والوطن للدنيا، مفسرين ذلك 

واجلامع الوحيد هلذا االختالف هو العلم، لذلك اعتمد هذا التيار حرية املعتقدات الدينية ونبذ  ،املواطنباالختالف يف األديان واملذاهب و

  .العصبية الطائفية ونشر التعليم العصري

  :تعددت نقاشات التيار العلماين الليربايل للقضايا السياسية الراهنة -  2

شهد املشرق العريب نقاشات حادة يف اال السياسي من قبل التيار العلماين الليربايل حيث إن أغلب مفكريه نادوا بتحقيق الليربالية  �

وذلك من خالل تطبيق الدميقراطية وفصل السلطات وإصدار الدساتري، كما طالبوا باعتماد احلرية واملساواة هذا فضال ) احلرية(

  .مشروع سياسي ضويعن مطالبتهم لوضع 

  .دعا التيار العلماين الليربايل إىل أفكار اجتماعية لتحديث اتمع وتطويره �

وقد  ،يعد تعليم املرأة وحتريرها واملساواة مع أخيها الرجل من أهم ما نادى به كل من قاسم أمني وسليم البستاين ورفاعة الطهطاوي �

الغريب، وما دعوة هؤالء إىل تعليم املرأة واملطالبة باملساواة إال أا متثل نصف تشبث هؤالء ذه الفكرة نتيجة التشبع بالفكر 

  .اتمع، كما طالبوا بتجاوز الفوارق االجتماعية واالهتمام بالتربية والتعليم كل هذا هلدف واحد أال وهو حتديث اتمع وتطويره

  :خامتة

 .م على يد التيارين السلفي والعلماين19ظة فكرية باملشرق العريب خالل ق ساهم االمتداد العثماين والتدخل األوريب يف ظهور يق


