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ل توجهی است ، به همین دلیل اطالعات قابآن شفاف ترین و بی پرده ترین لحظة آغاز شكل گیری هر پدیدۀ اجتماعی 
.را از آن پدیده در اختیار ما قرار می دهد 

...  هره و دلاست، لحظه ای سرشار از بیم، امید، آغاز شكل گیری هر پدیدۀ اجتماعی اغلب هیجان انگیزترین لحظة آن 

.بیان می كندو سرنوشت پدیده را به طور خالصه كه سرگذشت بذر و نطفه ای است سرآغازهر پدیده اجتماعی مانند 

اجتماعیپدیده های شكل گیری نكاتی در مورد آغاز 

 جهان اسالم مواجهجمله از جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین الیه های هویتی خود با سایر جهان
ق و عمیهای عمیق الیه اما خود را به رخ كشید های اجتماعی ... و بیش از هر چیز، وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فنّاورانه و شد 

ازچشم تر آن 
ی فراوانتأثیر و اعضای آنها با جهان غرب اجتماعی دیگر این امر بر چگونگی مواجهة جهان های . سایر جهان ها مخفی مانداعضای 
.گذاشت  هاییجریان. شكل گرفتاز ابتدای رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد، جریان های فكری و اجتماعی متفاوتی در جهان اسالم

.داشتها و تفاوت هایی رو،شباهت برداشتشان از دافعه ها و جاذبه ها، دشمنان و دوستان، دردها و درمان های پیش كه 

نخستین جریان های اجتماعی كه در این مواجهه شكل گرفتند، كدام اند؟
شباهت ها و تفاوت های آنها چه بود؟
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از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

نالة خاموش و اثر باخته آهی استاست                         یک همه مانند غبار سر راهی خاور  
از هند و سمرقند و عراق و همدان خیزاست                   هر ذره این خاک گره خورده نگاهی 

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگافرنگ                                فریاد ز افرنگ و دالویزی 
حرم، باز به تعمیر جهان خیزمعمار عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ 

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

 بودند؟اولین بیدارگران در جهان اسالم چه كسانی

 داشتند؟چه ویژگی هایی

 ؟آشنا بودندفرهنگ غرب چقدر با



YABANDEH

4

س 
در

هم
زد

سی

:كه نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم هنگامی رخ داد 

.بودند استبدادهای قومی و قبیله ای ، اسالمی رعایت ظواهر ، علی رغم جهان اسالمقدرت های سیاسی 

.با آنها تعامل می كردندحفظ امنیت دینی، اغلب بر اساس ضرورت عالمان 

.ودنددو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیة مناسبات قدرت های قومی، مهجور باقی مانده بفقاهتو عدالت

غربی ، آسیب پذیری بیشتری در برابر كشورهایاسالمیدینی و میزان دوری از سنن به دولت های كشورهای مسلمان 
.پیدا می كردند

اسالمی راسیاسی جوامع كشورهای غربی، دولتمردان و رجال جاذبه های دنیوی و اقتصادی ،سیاسی، قدرت نظامی
می ساختشیفتة فرهنگ غرب و مرعوب 

.می كرد تضعفرا كشورهای اسالمی استقالل وعزت



YABANDEH

4

س 
در

هم
زد

سی

 دندكردر برابر آنان داشتند، توجه های اسالمی خطر شیوه ای كه دولت و خطر جوامع غربی به.

 را در مقابل غرب به وجود آوردندحركت ها و جنبش هایی.

هجهادیهایرسالهتدوینوروسیهتزاریدولتبامقابلهدردینیعالمانفعالحضور-1

.اسالمیهایدركشورشاگردانشوآبادیاسدالدینجمالسیداقدامات

:اسالمی كسانی بودند كه بیدارگران نخستین 

:ماسالجهاندربیدارگرانحركتنخستینازاینمونه

:ایراندربیدارگرانحركتنخستینازهایینمونه

تنباكوجنبشدرشیرازیمیرزایحكم-2

امیركبیراصالحیحركت-3
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:بیدارگران اسالمی عبارتند از مهم ترین ویژگی های نخستین 

معجوامتوجه خطر كشورهای غربی برای جوامع اسالمی بوده و خواستار استقالل سیاسی و اقتصادی -1
.اسالمی بودند

.به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند-2

.می دانستندبازگشت به اسالم و عمل به آن بیداری را -3

های بودندو قومیتتشكیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم اسالمی یا به دنبال وحدت امت -4
.مختلف را در متن امت واحد اسالمی به رسمیت میشناختند

 ،اشتند ندآن ابعاد دنیوی آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و بیدارگران نخستین، به رغم رویكرد اعتراض آمیز به غرب.
 دیدندآنها می سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آنها خطر غرب را بیشتر در.

:اسالمیبیدادگراننخستیننگاهازغربیجوامعقدرتواسالمیجوامعضعفعلت

اسالمی  مسلمانان از عمل كردن به سنن دوری :     ضعف جوامع اسالمی علت 

.  می باشدهمان است كه مورد توجه اسالم عملكرد آنها اغلب :     غربی      جوامع علت قدرت 
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تحلیل کنید

:اوستمنسوببه محمد عبده شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی در مصر است و این سخن 
. را ندیدمومسلمانان در شرق مسلمانان را دیدم و اسالم را ندیدم و در غرب اسالم را دیدم 

.سخن را تحلیل كنید و نظر خود را دربارۀ آن بیان نماییداین 
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در كشورهای اسالمی به موازات استعمار و نفوذ دولت های غربی با شكل گیری 
.گرفتند شكل« روشنفكران » و « منورالفكران » دو جریان دیگر به نام نخستین بیدارگران اسالمی حركت

.یافتنداغلب در لژهای فراماسونری سازمان می 

.جوامع غربی بوندشیفته 

.    می كردندبیداری را در عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غرب معنی 

:كسانی بودند كه گرا منور الفكران غرب 

.می  كردنداومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منور الفكری ترجمه 
به همین دلیل

.خود را منور الفكر خواندند 

 از نخستین لژهایی بود كه منوّرالفكران در ایران تأسیس كردندلژ بیداری ایرانیان و لژ آدمیت.
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:منورالفكران غرب گرا عبارتند از های ویژگی 

نسبت به كشورهای استعمارگر احساس خطر نمی كردند و حضور سیاسی و اقتصادی آنها را فرصت -1
.می دانستند

.به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند-2

رنگیانبلكه راه نجات را تقلید از رفتار ف. نمی دانستندبازگشت به اسالم و عمل به آن بیداری را -3
.می دانستند 

اندیشةكهمفهوم امت و ملت اسالمی برای آنها بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم -4
.سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود، روی آورده بودند
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ور مفهوم امت و ملت اسالمی برای آنها بی معنا یا منف
قوم اسی اندیشة سیو در مقابل، به ناسیونالیسم كه بود 

.گرایانه غرب متجدد بود، روی آورده بودند

ویژگی منورالفكران غرب گرا

بودهمتوجه خطر كشورهای غربی برای جوامع اسالمی 
و خواستار استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع

.اسالمی بودند

ویژگی بیدارگران اسالمی

بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن 
دانستندمی 

بودندبه دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی 

بیداری را در عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به 
معنی می كردند( تقلید از فرنگیان ) غربفرهنگ 

خطرنسبت به كشورهای استعمارگر احساس 
آنهانمی كردند و حضور سیاسی و اقتصادی 

.دانستندمی را فرصت 

بودندبه دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی 

واحدبه دنبال وحدت امت اسالمی یا تشكیل قدرت 
مختلفقومیتهای عزت جهان اسالم بودندو اسالمی و 

را در متن امت واحد اسالمی به رسمیت میشناختند
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: شكل گیری حكومت های سكوالر توسط منورالفكران  غرب گرا سی

 بودندمورد حمایت دولت های استعمارگر غربی غرب گرا منوّرالفكران.

 موفقیت حركت ها و جنبش هایدولت های استعمارگر به كمک منورالفكران غرب گرا توانستند از
.كنند بیدارگران اسالمی جلوگیری 

 كشور اسالمی خود بودنددر دولت اصالحات خواهان در قدم های نخست از منوّرالفكران غرب گرا كه.

 دادندجوامع خود تشكیل را در حمایت كشورهای غربی، حكومت های سكوالر در نهایت با.

: ویژگی قدرت های سكوالر در جوامع اسالمی 

 ،ه قدرت بوابسته و كشورها نداشت ریشه در اعتقادات و پیشینة تاریخی این قدرت حاكمان سكوالر در كشورهای مسلمان
.بودجهانی استعمار 

ساختاررا از بین بردند وپیشین ساختارهای اجتماعی و اسالمی دینی و مظاهر ، قدرت استعماراتكّا به با حاكمان سكوالر
 را ایجاد نمودند اجتماعی جدید .
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تاتورک در توركیه آ  امان اهلل خان درافغانستان رضا خان در ایران 

های سكوالرسه نمونه از قدرت 
.آرمان های منوّرالفكران غرب زده را با حمایت دولت های غربی دنبال می كردندكه 
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گفت و گو کنید

حضور داشتند، های او چهره های منوّرالفكری كه در كابینه رضاخان و دربارۀ فعالیت های اسالم ستیزانة 
.گفت وگو كنید

 ،تیمور تاشدیگرانی همچون بیات، علی اكبرداور و محمود جم و مصطفی قلی علی منصور، محمّدعلی فروغی ،
.های رضاخان حضور داشتنددركابینه ... بختیاری و سرداراسعد 
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.استاستبداد استعماری رهاورد حكومت منوّرالفكران غرب گرا در كشورهای اسالمی،سی

:تاثیر استبداد استعماری بر جوامع اسالمی 

 رها، استقاللبه دلیل وابستگی به كشورهای استعمارگر و عمل مطابق منافع این كشواستبداداستعماری
.سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی را مخدوش می سازد 

 می نماید را نیز سركوب هویت اسالمی خود انجام می پذیرد برای حفظ مردمی كه های مقاومت.

: چگونگی شكل گیری روشنفكران چپ در جوامع اسالمی 

 رسیدن ، این كشورها به جایدرعملدر هم ریختن نظم پیشین به بهانة رسیدن به جایگاه كشورهای غربی انجام می شود؛ امّا
تراض مسئله موجب اعاین . پیرامونی و استعمارزده را دارندخصوصیات كشورهای و نزدیک شدن به كشورهای غربی، همچنان 

.شد كه به غرب چشم دوخته اند، كشورها را این ازنخبگان برخی 

ن چپ شد تاثیر پذیری این نخبگان از جریان های چپ شكل گرفته در كشورهای اروپایی منجر به شكل گیری روشنفكرا.
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دیدگاه های روشنفكران چپ در جوامع اسالمی

20قرنیّ كه طاعتراضاتی است ، بلكه از نوع نیستهای فكری اسالمی و دور شدن از بنیان اسالم ستیزی به اما اعتراض آنان 
هاینسبت به عملكرد اقتصادی نظام غربی دركشورهای 

.شكل گرفتسرمایه داری لیبرالیستی و 

.می كردند مطرح مكاتب غیرتوحیدی به صورت آشكارابرخی از آنان، حركت های اجتماعی شان را 

.ی دادندسازمان مماركسیستیوسوسیالیستی، ناسیونالیستیروشنفكران چپ، حركت های خود را در چارچوب اندیشه های

گاهی اندیشه های خود را در پوششخودداری می كردند، حتی مستقیم با باورهای دینی مردم برخی از آ ن ها از رویارویی 
.(این گروه روشنفكری التقاطی چپ را در جوامع اسالمی به وجود آوردند ) . بیان می داشتنددینی 

نسبت به حركت های سیاسی منورالفكران غرب گرا معترض بودند 
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سر انجام روشنفكران چپ در جوامع اسالمی  

.گرفتقرار می مورد حمایت های بلوک شرق كشورهای مسلمان، اغلب روشنفكران چپِ حركت های اعتراض آمیز 

كه زیر در كشورهاییچپ حتی تا هنگام فروپاشی بلوک شرق، روشنفكران چپ در كشورهای اسالمی جاذبه داشتند و جریان 
..داشتتأثیرگذارحضور نفوذ بلوک غرب قرار داشتند به عنوان یک جریان اجتماعی 

یز جاذبة جریان در كشورهای اسالمی نجهانی،این با فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفكری چپ در سطح 
.اندیشه های لیبرالیستی غربی روی آوردندبار به خود را از دست داد و غرب گرایان این جوامع، دیگر 


