
الیقظة الفكریة بالمشرق العربي
وھو یندرج ضمن حركة . علیھ بالیقظة الفكریةحدثا فكریا وثقافیا اصطلح 19عاش المشرق العربي خالل القرن :مقدمة

.إصالحیة نھضویة تتوخى الخروج بالمشرق العربي من وضعیة االنحطاط نحو الحداثة
I. 19عوامل بعث الیقظة الفكریة بالمشرق العربي خالل القرن :
:بواعث الیقظة الفكریة بالمشرق العربي1

:عوامل سیاسیة
.1801-1798یة للحملة الفرنسیة على مصر ما بین االنعكاسات العلمیة والفكر-
.األوربیة على أراضیھاتدھور أوضاع الدولة العثمانیة، وازدیاد األطماع اإلمبریالیة -
. 1839فشل إصالحات -
.اإلصالحات التي قام بھا الوالي محمد علي بمصر-
.لیامعاناة العرب من سیاسة التتریك واحتكار األتراك للمناصب الع-
).الجزائر(سیطرة الدول األوربیة على مناطق من البالد العربیة -

:عوامل ثقافیة
.االستفادة من أفكار البعثات الطالبیة العائدة من أوربا-
. إنشاء المدارس الحدیثة، وإدخال المطبعة العربیة، وظھور الصحافة، وتنشیط حركة الترجمة-
. االھتمام باللغة العربیة وبقواعدھا-
. ترجمة عدة أعمال غربیة-
. انتشار روح التسامح بین العرب المسلمین والمسیحیین-

: عوامل اجتماعیة
.ظھور فئة وسطى في سوریا ولبنان ومصر-
. مواجھة سیاسة التتریك-
. ازدھار أعمال البعثات المسیحیة-
. الدعوة إلى عمل المرأة-
:الظروف العامة النتقال إشعاع الیقظة الفكریة إلى مصر.2
.االستفادة من البعثات الطالبیة العائدة من أوربا-
. ترجمة مجموعة من الكتب الغربیة إلى اللغة العربیة-
. إصالحات محمد علي-
. ھجرة مجموعة من المفكرین اللبنانیین إلى مصر ومساھمتھم في ھذه الحركة-

الذي یعتبر من مؤسسي الیقظة الفكریة بتشجیعھ للعلم، ودعوتھ رفاعة الطھطاويدور بعض المفكرین المصریین مثل 
.لتعلیم المرأة، وخروجھا للعمل

IIأفكار التیار السلفي ومبادئ التیار العلماني :
:اعتمد التیار السلفي على مبادئ الدین اإلسالمي. 1
اعتمد التیار العلماني على مبادئ.2

:الدیمقراطیة الغربیة

األفكار والمبادئالمرجعیة والروادالتیار الفكري

التیار اللیبرالي العلماني 

اعتماده على المرجعیة الغربیة من 
التأثر بأفكار المدارس األوربیة خالل 

.الغربیة
فرانسیس مراش، فرح : من رواده

.أنطوان، أدیب إسحاق

.فصل الدین عن الدولة-
. نبذ العصبیة الطائفیة-
. المطالبة بالمساواة وربطھا بالحریة-
. لیبرالي دیمقراطي دستوريتحقیق نظام -
. االھتمام بالتعلیم العصري-
. نبذ الفوارق االجتماعیة-
تحریر المرأة-

دور الیقظة الفكریة في التطورات الفكریة التي عرفھا المشرق العرب. 3
:حدوث نھضة عربیة أھم مظاھرھاساھمت أفكار رواد الحركة الفكریة بالمشرق العربي في 

oالمحافظة على العروبة وعلى اللغة العربیة، وعلى التراث األدبي العربي القدیم .
o بدل التعصب الدیني والطائفيانتشار القومیة والوطنیة .
oحقوق العربتزاید دور الجمعیات السریة والعلنیة الداعیة إلى النھضة وإلى المطالبة ب .
oاتحاد العرب سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین .oتزاید اإلقبال على العمل السیاسي .
oأصبح وزیرا(محمد عبده في مصر : تقلد رواد الحركة الفكریة لمناصب علیا (
الحریة والمساواة والمواطنة في صفوف المثقفین : انتشار قیم0

بالمشرق العربي في بلورة النزعة القومیة عند العرب، ونشر فكرة التسامح الدیني، لقد ساھمت الیقظة الفكریة:خالصة
.والدعوة إلى االتحاد في إطار مشروع سیاسي نھضوي حدیث
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