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بیداری اسالمی در 

هندجهان عرب، ایران و شبه قاره 

:«شناسیجریان»روش.1

عنایت؛حمید:عربسیاسیاندیشهسیرکتاب

خدوری؛مجیدنوشته:عربجهاندرسیاسیگرایشهایکتاب

معهمهمهایمقوله:«شناسیمقوله»روش.2 ردشناسیسیاستوجا

.-استشدهگرفتهنظر

عنایت؛حمید:معاصراسالمدرسیاسیاندیشهکنتاب

:«شناسیمتفکر»روش.3

حورانی؛آلبرت:عربتفکرکتاب

امین؛احمد:الحدیثعصرفیاالصالحزعماء

اندیشه سیاسی معاصر عربمنابع مطالعه

.استبحراندورهبهطورمعطوفبهسیاسیاندیشه•

ازیراست،عبارتاینمصداقخاصیطوربهعرباندیشه•
لشکدراساسینقشپیدرپیبحرانهایمعاصردوراندر

.استداشتهآندگرگونیوعربهایاندیشهگیری

بیداری اسالمی در جهان عرب

جهاندرروشنفکریوفرهنگبحران»:عیسینجیب•
ارآنکه«استکهنوفراگیربحرانیکازبخشیعرب،
.نامندمی«توسعه»بحران

اروپاییدولتهایباکههنگامیازایرانیان،چونعربها•
اندگیعقبعمقبهشدند،آشنا وتوسعهوخودم

.بردندپیاروپاییهاپیشرفت

کییکهاستشدهدادهمعضلاینبهگوناگونیپاسخهای•
.استتمدنودینمثابهبهاسالمبهبازگشتآنهااز

بیداری اسالمی در جهان عرب

عربجهاندراسالمیبیداریجنبشواقع،در•
هاآنموجودیتکهبوددمخاطراتیبرابردرپایداری

مبانیواصولبهاتکاباوبودانداختهخطربه
منظوربهرادینیاصالحوشدانجاماسالمی

دراسالمیامّتوجوددرایستادگیروحبرانگیختن
.زیدبرگداخلیفسادوضعفنیزوغربسلطهبرابر

بیداری اسالمی در جهان عرب
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قراردستهچهاردرآنهاشدهدادهپاسخهاینوعاساسبر•
.گیرندمی

درربعاندیشمندانکهاستپاسخهاییبندیتقسیماین•
نتیجتاًاندوکردهمطرحاسالمیگفتماندرون

رادستاینازایدئولوژیهاییوسوسیالیسمناسیونالیسم،
.دهدنمیپوشش

بیداری اسالمی در جهان عرب
گرایانعرب–گرایانتمدن.1

گرایاناسالم–گرایانتمدن.2

سنتیگرایاناسالم.3

اسالمیگرایاناصول.4

اول؛گرایشبرجستهاندیشمندانازتونسیالدینخیروطهطاوی•

نمتفکراازعبدهمحمدحدودیتاوآبادیاسدالدینجمالسید•
دوم؛گرایش

سوم؛گرایشاصلیگویانسخنازرضارشید•

چهارم؛گرایشفعاالنازالمسلمیناخوانوقطبسید•

بیداری اسالمی در جهان عرب

گرایشهایمیانعربسیاسیهایاندیشهبررسیدرمعموالً•
.گذارندنمیتفاوتیباالمتکثروگوناگون

اوریبایدئولوژیرامعاصردینیگفتمانکاروسازترینمهمزید•
وفقیهانمیاننیزوتندرویواعتدالمیانکهداندمیآن

.دهدمیقرارصفیکدرراهمهوکندمیجمعواعظان

ویژگیهایازراسنتوسلفمطلقسلطهبهاعترافوی•
.داندمیرومیانهوتندروازاعماسالمیجنبشهای

سویبهدیناجتماعیتأویلازکهبودکسانیازقطبسید•
واقعیتوکردمینفیراانسانکهالهیحاکمیتایدئولوژی
.یافتگرایشکرد،میمحصورخشکیاشکالدررااجتماعی

بیداری اسالمی در جهان عرب
مدنصردیدگاهاز• وزیدحا نهگروههایاب همسوعربتندروورومیا

.هستند

قکهاستاینحقیقت»:گویدمیاو• ینمیانفر جهدردرگرایشدوا
وع،نهاست بهن نتشا ینمیا نازشکلدوا داعتدردینیگفتما هرما

.«استدینیگفتمانساختاردرثابتاساسیعناصربردو

متبادرذهنبهرا«شکست»مفهوممذکورگرایشهایدرتحول•
ریفکتحولدراجتماعیوسیاسیتحوالتاینکهوجودباکند،می

یشبهگرایشیاز علتهکگفتبایدولیاست،بودهمؤثردیگرگرا
اراتانتظبرآوردندرپیشیناندیشهشکستتحوالت،ایناصلی

.کندمیفراهمجدیداندیشهظهوربرایرازمینهکهاستموجود

.مدنامیعرباندیشه«قهقرایی»سیررافراینداینالسیدرضوان•

بیداری اسالمی در جهان عرب

گرااصولاسالمیگرایشهایآییممیسوبدینچههر•
هبراآنهاوشدهغالبفکریجریانهایدیگربرشود،می

میتشدیدآنغربیضدگیریجهتوراندمیحاشیه
ازوشودمیآشکارترآنجویانهمبارزهویژگیوشود

شهاندیوگیردمیفاصلهاسالمیجوامعبرحاکمدولتهای
بهفکریحرکتیازوگرفتهقوتآنهادرسَلَفیههای

.شودمیتبدیلسیاسیوایتودهجنبشی

بیداری اسالمی در جهان عرب
ایشگراروپاییتمدناخذبهبیشتر«گراعرب–گراتمدن»نحله•

دارندرااسالمیجوامععظمتدغدغهآنانحالهماندرامادارد،
.دانندمیاروپایینهادهایومدنیّتصنعت،علم،جذبراآنراهو

قطعیفرضصورتبهاروپاییانبرتریهااندیشهگونهایندر•
.شودمیپذیرفته

زااروپاکهاستچیزهاییپایهبرعمدتاًاروپاییتمدن»:طهطاوی•
.«بودکردهاخذاسالم

نزدامروزآنچهنهاست،مصربردمینامآنازطهطاویکهوطنی•
بردررازبانعربسرزمینهایهمهوداردنام«عربیوطن»عربها

.گیردمی

عرب گرا–گرایش تمدن گرا 
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رامسلمانانوپذیردمیراغربتمدنبرتریواصالت.1
مدنتوفنّاوریکسبدرکهداندمیتواناییاینازبرخوردار

میاسالعلومهمانراغربیعلمزیراکنند،عملموفقغربی
.پنداردمی

واییاروپتمدنباتعاملواروپاباآویختندربهرامسلمانان
کهمواردیدرآنان،دستاوردهایاخذوآنانازکردنپیروی

ضعموازولیکندمیدعوتندارد،مغایرتیدینوشریعتبا
.کندمینگاهاروپاییانبهقدرت

عرب گرا–ویژگیهای گرایش تمدن گرا 

نمایندهدوهرواستدولتباتعاملدرگرایشاین.2
دنتماخذواندبودهدولتیمقامهایازگرایش،اینبرجسته

اتآورنذمیشماربهدولتوظیفهراغربیفنّاوریونهادهاو
.شودمسلمانانترقیموجب

اسیسیایتودهجنبشیکآنانحرکتاصوالًدلیلهمینبه
.نیستآناناولمخاطبملتونیست

عرب گرا–ویژگیهای گرایش تمدن گرا 

اصالحدنبالبهواصالحگرستآنانمنشوروش.3
ازاستفادهباخودجوامعاجتماعی–سیاسینهادهای
.هستنداروپایینهادهایوتجربیات

میاندررامخالفتیتنهانهگرایشایناساس،اینبر
اقیممستتعامالتسبببهبلکهشود،نمیموجبحکومت ب

هم،دلیلهمینبهطبعاًواستارتباطدرآنبادولت
تاآیدنمیشماربهحاکمنظامهایضدبرسیاسیحرکتی
.برانگیزدراخودزمانهدولتمنفیواکنش

عرب گرا–ویژگیهای گرایش تمدن گرا 
یاروپایتمدنواسالمتضاداحتمالبهاصوالًگروهاین.4

نتمداساساًکهدارندباورجِدّبهآنانزیرااندیشند،نمی
علومترجمهاروپاییعلومواسالمازبرگرفتهاروپایی
وجودتمدنایناخذدرمنعیهیچواستپیشیناسالمی

.ندارد

ازنتمداخذدرکهبودمعیاریتعیین»آنانهدفبنابراین،
از»و«آیدکاربه–اروپادانشازبرداریبهرهدر–اروپا
.«داشتضرورتدینیغیرنهادهایبهسازیتنهاآناننظر

عرب گرا–ویژگیهای گرایش تمدن گرا 

باآنانافتراقوجهاینوندارنداسالمیپاناندیشهآنان.5
.ستاآنانازپسنوگرایانههایاندیشهوپیشینجنبشهای

وطنازکههنگامیحتیواستمحدودکامالًآناننگرش
زبانعربممالکهمهمرادشانگویند،میسخنعربی

براینهنموبرایکهدارندمشخصیمنظوردقیقاًبلکهنیست،
.استمصرهمانعربیوطنطهطاوی

عرب گرا–ویژگیهای گرایش تمدن گرا 
–گراتمدن»توانمیرااسالمیبیداریمنادیانازدومنسل•

وآبادیاسدالدینجمالسیدآنبارزچهرهونامید«گرااسالم
.استعبدهمحمدشیخ

.است«تجدد»اسالمجهاندرجمالسیداصالحگریاصلیروح•

.است«زوال»و«ترقّی»جمالسیداندیشهکانون•

یجنبشبود،کردهآغازراآنالدینجمالسیدکهاصالحیجنبش•
تپیشرفونوسازیجدیدهایشیوهازاستفادهخواهانوگراعقل

ادیآزبرمبتنیسیاسینظامهایبرپاییخواهانوصنعتوعلمو
ومشروطهوپارلمانیحکومتهایقالبدردموکراسیو

نظامبرپاییامکاناگرالبتهبود،محدودومقیدپادشاهیهای
.نبودجمهوری

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 
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اساسیفرضدوبرگرا،تمدنگرایانعربخالفبرجمالسید•
:کردمیتأکید

آنهاهجامعکهملتهاییویژهبهملتها،زندگیدردینناگزیرنقش-1
.داردقراردینپایهبر

خواستهایبرآوردنبرایفنیمهارتهایوجدیدنهادهایبهنیاز-2
.جدیدزندگی

سلطهبامبارزهواسالمیوحدتیعنیجمال،سیداصلیهدفدو•
«اگرعرب–گراتمدن»گرایشازویاندیشهتمایزنقاطازغرب،

.بود

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 
برابردرایستادگیبهرامسلمانانآشکاراکهحالعیندروی•

برتأکیدباکرد،میتحریکاسالمیسرزمینهایبراروپاسلطه
درراغربازتقلیدغرب،صنعتیوعلمیدستاوردهایازاقتباس

.کردمی

.کردمیانتقاداسالمیجوامعدرموجودروندازهمسببهمینبه•

ازبیشتجددبحثبرجمالسیدنوگرایانههایاندیشهدرچهاگر•
ابویهایاندیشهدرهمهویّتیهایدغدغهشود،میتأکیدهویت
درنیزواروپاسلطهبااومبارزهازکهاستهمراهجدیتأکید
.استمشهودکامالًاروپاازصِرفتقلیدازدادنپرهیز

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 

اندیشهازگامنخستیندرجمالسیدهایاندیشه•
یشهاندبهمثبتکامالًنگرشیکهاولیه،اصالحیهای
لهفاصاینوگرفتفاصلهداشت،غربینهادهایوهای

.دششدیدترعبدهمحمدشیخهایاندیشهدرگیری

لهفاصبهراعبدهمحمدباجمالسیدتفاوتتوانمی•
(عبده)اصالحگریکبا(جمالسید)انقالبییک

.کردتشبیه

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 

تمدنیگرایشدرجمالسیدازعبدهمحمدشیخ•
ازپساندیشمندرضا،رشیدبهوگرفتهفاصلهبسیار
.شودمیترنزدیکخود،

دینیغیراصالحاتاینکهبرتأکیدضمنوی•
حاتاصالپایبهپاباید(سیاسیواجتماعیاصالحات)

ذاخاصلرود،پیش(اخالقیومعنویاصالحات)دینی
.پذیرفتراتمدن

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 

علموعقلاصالتبرتأکید-1

اقتدارافزایشوسازیتمدندراسالمتوانایی-2

مسلمانان

اسالمیاتحادویگانگی-3

اروپاسلطهبامبارزه-4

اسالم –محورهای اصلی گرایش تمدن گرا 
گرا :دنبالبهخوداصالحگرانهتالشدرعبدهوجمالسید•

مسلمانان؛زوالعلتعقالنیتوجیهوفهمیدن-

آنها؛پیشرفتوغرببرتریعللیافتن-

اروپاییان؛ومسلمانانبینقدرتمناسباتدرک-

ازبرتریجایگاهدرمسلماناندادنقراربرایکوشش-
قدرت؛

ومسلمانانمیانیگانگیواتحادایجادراههای-

.بودنددین؛یکبهمسلمانانهمهتعلقبرتأکید-

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 
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بیتناسبیدادننشانبانهتاکوشیدگرایشاین:شرابیهشام•

هاشهاندیاسالماینکهاثباتراهازبلکهاروپا،نهادهایوهااندیشه

.بستیزداروپابادارد،بهترینهادهایو

پوشیدهاروپاییهایاندیشهگرفتنکاربهباکوشیدایدئولوژیاین•
.کنددفعرااروپاایدئولوژیکتجاوزاسالمی،جامعهدر

یآگاهبرراتأثیربیشتریناسالمیطلبیاصالح،]حالاینبا[•

.گذاشتعربسیاسی

اسالم گرا–گرایش تمدن گرا 
هکشدنوینایمرحلهواردرضارشیدبااسالمینوگرایاندیشه•

.نامید«سنتیگراییاسالم»راآنتوانمی

بهوگرفتفاصلهپیشینگرایشدوازاساسیطوربهگرایشاین•
رانآتوانمیدلیلهمینبهوشدنزدیکبسیارسَلَفیهجنبش

.دانستسنتیاسالمبهبازگشت

جذبعلمی،احیایدررااسالماحیایگرااسالمگرایانتمدناگر•
جوامعدراروپاییفنیدستاوردهایازاستفادهونوینتفکر

آنتهبرجساندیشمندوسنتیگرایاناسالمدانستند،میاسالمی
رااسالمیاحیاگریهستند،سَلَفیهدهندگانادامهکهرضا،رشید

.دانستندمی(صالحسلف)«اسالمبزرگان»بهبازگشتدر

نتیسیی گرااسالمگرایش 

گرایشدروندررارضارشیدوعبدهجمال،سیددکمجیان،هراریر•
ارآشکخطاییبرداشتاینکهحالیدرکند،میبررسیسَلَفیه

.است

ایندروداردرضارشیددربارهعجیبیداورینیزعنایتحمید•
کهیابیمنمیچیزی]رضارشید[اوهاینوشتهدر:نویسدمیباره

.باشندنگفتهعبدهوجمالسیداوازپیش

ندکمیمتمایزدیگرخواهانتجددازرااوعقایدکهاینکتهتنها•
درکهشکلیبهآناعادهوسنیخالفتاصالحسربراوستاصرار
.بودمعمولاسالمصدر

نتیسیی گرااسالمگرایش 
ریمجید• سنتگرایشهایچارچوبدررارضارشیددرستیبهخدوّ

لعهموردگرا یلعابورنگباکهدهدمیقرارمطا ادهدپوششنوگرای
.استشده

میراثکهشاگردیاماداند،میعبدهشاگردرارضارشیدخدوری،•
دفکری یتفکررااستا یایبینانهکوتهلیبرال کهکردمیتلق

یبهجابیامتیازهای ینواستدادهنوگرای نمهمتفاوتا الماس»میا

.است«سنتیگراییاسالم»و«گراتمدنگرایان

ارههاییاندیشهرضا،رشید• اسالمیحکومتیااسالمیدولتدرب
رایبدیلیچونان حعثمانیخالفتب ،مطر حدرکهحالیدرکرد طر

لسید تصورجامعنظامیعنوانبه«اسالمیحکومت»ازبحثیجما
.استنگرفته

نتیسیی گرااسالمگرایش 

اسالمیحکومتازمنسجماینظریهارائهدنبالبهرضارشید•

.است

.ستابسیارجمالسیدورضارشیدآرایدرقانونبهنگرشتفاوت•

دیدگاهازرامشروطهحکومتوقانونجمالسیدچونافرادیاگر•

انگرایسنتکردند،میدرکمنظماجتماعیزندگیمعقولشرط

صحنههمچونراآنبودندمایلغالباًاسالمی،حکومتطرفدار

،اسالمیامتاخالقیوفرهنگیتمامیتسنجشبرایآزمایشی

.ببینند

نتیسیی گرااسالمگرایش 
ارهایندرخدوّری• یب زاوتلقی»:نویسدم یمهمیتفاوتقانونا اونب

.کردمیایجادپیشینگرایانسنتو

شتمیفرقفقهوشریعتمیاناو• یابدشریعتبودمعتقدوگذا
طشتغییرحسببر(حقوق)فقهامایابد،تغییرتواندنمیواست رای

.«گیردقرارنظرتجدیدموردبایدلزوماًاجتماعی

،رشیدگرایسنتسیاسیاندیشه• رتأکیدجایبهرضا تحکومب
دیقانون، ندیشهدرکهمشروطهوآزا وگرایانههایا دسیوطهطاوین

کهدبواسالمینظامبازسازیدنبالبهشد،میپافشاریآنبرجمال
نازعناصریآنبه یآرما یویدنپیشداوریهایبهکهاسالمصدرگرای
.شدمیافزودهبود،نشدهآلودهایفرقهونژادیو

نتیسیی گرااسالمگرایش 
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اساسیقانونیکبادولتاقتصادیواجتماعیسیاسی،امور•
هتجربوحدیثقرآن،ازخودکلیاصولدرکهاستشدهتنظیم
پویامنابعیبهاجتهاداصلباکهگرفتهسرمشقراشدینخلفای

.شوندمیبدل

اصرمعاسالمی–سیاسیاندیشهتحولدرعطفینقطهرضارشید•
اصالحگراییمرحلهکهاستایدورهنمایانگرزیرااست،عرب

رشنگبادرگیربنیادگراییمرحلهورسدمیپایانبهالتقاطی
.شودمیآغازگرایانهسنت

نتیسیی گرااسالمگرایش 

نایمعازغفلتمسلمانان،افولاساسیعلترضا،رشیداندیشهدر•
گردنبهرازوالتقصیرهمچنیناواست،اسالمراستین

بهاتباعشانانقیادحفظبرایکوششدرکهانداختفرمانروایان
غفلتاسالمراستینمعنایازوشدهمتوسلاستبدادیروش

.ورزیدند

ردکهقانونینظامیکایجادضرورت»:نویسدمیحورانیآلبرت•
عیواقمعنایبهکهنظامیکنند،اطاعتبتوانندمردمجدیددوران
.«رضاسترشیداندیشهمحورباشد،اسالمیوقانونی

نتیسیی گرااسالمگرایش 

دهههنیمدرکهبوداصالحگرانیگروهازرضارشید»:السیدرضوان•
.کردمیداریجانبسَلَفیهتفکراتاز1920

سپسنهاد،بنیادتیمیهابننخستراسَلَفیههایاندیشه•
وسنتبهتوجهدرسپسوپرداختبدانعبدالوهاببنمحمد

.«گردیداغراقدچارخود،فقهیاجتهاداتدرآنبهمراجعه

نانچوهابیت،مانندغرب،بهنسبتسنتیگراییاسالمرویکرد•
مینآنبهچندانیتوجهواستغافلغربازاساساًگوییکهبود

.کند

،پیشرفتمراحلگذراندنبرایغربکهاستمعتقدرضارشید•
ولاصاینمسلمانانخودآنکهحالگرفت،کاربهرااسالمیاصول

.کردندرهارا

نتیسیی گرااسالمگرایش 
یسنترهیافتدررضارشیدچهاگر• نخودگرای غرببهچندا

شنویفکریخطازولیاست،نپرداخته ربغبهنسبتکهاسترو
نهستیزهرویکردی درموجودبینیهایخوشآنازودارد،جویا

.خوردنمیچشمبهاثری«گراعرب–گراتمدن»گرایش

نمسلماناعلیهجدّیتهدیدرابریتانیاویژهبهوغربرضارشید•
.داندمی

یوی• هانگران»:نویسدم ،تازنهبلشویکها،سویازنههستمعرب رکها

.بریتانیاازبلکه

هاآنکهازپیشبریتانیا،کهترسممی• نمضعفرفعفرصتعرب فرطشا
.«بپاشدهمازکنندهخردیورشیباراآنهاباشند،داشتهرا

نتیسیی گرااسالمگرایش 

:کندمیخالصهگونهاینرارضارشیدکارنامهحنفیحسن•

ونواندیشیواصالحگریدرراعمریآنکهازپسرضارشید»
چونپیشگامانیتأثیرازراخودبود،گذراندهخواهیترقی

دامنبهوساخترهاعبدهنیزوجمالسیدوطهطاوی
یمیهتابنوجوزیهقیّمابنرااوکهبردپناهعبدالوهاببنمحمد

.رسانیدمیحنبلبناحمدبهسپسو

تحوالتباهمگامیونومدنیتهایشیوهبهمیلجایبهوی•
.دادترجیحراغرببههجوموفروبستگیزمانه،

نتیسیی گرااسالمگرایش 

یکشورهاناتوانیاسالمیگراییاصولازتحلیلیدربرکژاک•
دهسدرتمدنوتکنیکعصربامناسبمدلهایارائهدررااسالمی
.داندمیآنشدنافراطیساززمینهبیستم،

حرکتهایسرکوبواجتهادتوقفرادرونیدلیلترینمهموی•
.داندمیبدعتبامبارزهنامبهاصالحی

ربهاعشکستوالمسلمیناخوان(تندروی)میاننیزعنایتحمید•
برقرارارتباط1967ویژهبهو1954ازپسجنگهایدراسرائیلاز

.کندمی

یی اصول گراگرااسالمگرایش 
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سلمیناخوانتصور• تبرداشازمؤکدتریصورتاسالمی،دولتازالم
،رضارشید یاست یتمایزول ینآن،بااشواقع قالبدرکهاستا

.کندمیاندامعرضپیکارجوومسلحانهجنبشی

رالبنّا،حسن• دگذا میاسالاصالحگراندربارهالمسلمین،اخوانبنیا
تمشکالبرایهشدارفریادیکفقطآبادیاسد»:دهدمینظرچنین
طفرضارشیدوفیلسوفومعلمیکفقطعبدهمحمدشیخواست ق

بهنالمسلمیاخوانکهحالیدراست،نگاروقایعونویستاریخیک
.«نیستپیامیکفقطواستکاروتالشجهاد،معنای

ناساسیباورهایاز• ققدرت»المسلمیناخوا رایباسالمناپذیرتفو
یمسائلحل یواجتماع ؛«مسلمینسیاس جوهرواقع،درکهاست

.استگراییاسالمگراییاصول

یی اصول گراگرااسالمگرایش 
ریفکبرجستهنمایندگانغزالیمحمدوقطبسیدچنکسانی•

.بودندالمسلمیناخوان

هجامعیکدرمشروعوقانونیحاکمیت»تنهاقطب،سیدنظراز•
.استخداوندحاکمیت(اسالمی)خوب

به،الهیقوانیناجرایباهمآنخداوند،نامبهتواندمیتنهارژیم•
.«بپردازدحاکمیتاعمال

وحدبیقدرتبرابردرموجودتضمینتنهاالهیحاکمیتاصل•
.استحکمرانحصر

.باشدداشتهالهینشانکهاستعادالنهحکومتیفقط•

یی اصول گراگرااسالمگرایش 

جامعه»و«اسالمیجامعه»عبارتدوازاستفادهباقطبسید•
.کردمعرفیثنویتنوعیقالبدرراخوداندیشه،«جاهلی

تواقعیدادنتغییرمجامعهدرتحولایجادماوظیفهنخستین•
جامعهدستازبایدکارآغازبرای...استپایهتارأسازجاهلی
.کنیمرهاراآنایدئولوژیوارزشهاشویم،خالصجاهلی

هبآنهاکردنترنزدیکبرایراخودایدئولوژیوارزشهانباید•
.کنیمتضعیفایذرهحتیجامعه،

نآطرفبهگامیکتنهااگرحتیوداردفرقآنباماراهوروشها•
.شدخواهیمنابودورفتخواهدبینازعقایدمانبرداریم

یی اصول گراگرااسالمگرایش 
اروپاییجوامعوداندمیجاهلیراموجودجوامعهمهقطبسید•

یاساستفاوتکهاینجاستوکندمیتلقیمدرنجاهلیتاوجرا
وبرتریکهگرایی،اسالمپیشگامانباویاندیشهکنندهتعیینو

.شودمینمایانبودند،پذیرفتهرااروپاییتمدنپیشرفت

تلقیغربارزداییمرکزرااسالمیگراییاصولسعیدبابی•
نخستیندرکهتدافعیذهنیتآن،اساسبرکهکندمی

.پاشدمیفروبود،گرفتهشکلاسالمیبیداریگرایشهای

بموجکهداندمیاندیشمندیترینبرجستهراخمینیاماموی،•
.شدذهنیتاینفروپاشی

یی اصول گراگرااسالمگرایش 

یگردوگرفتاوجخمینیامامباگراییاسالمسعید،بابیدیداز•
ردایشانپیروزیتأثیرتحتجهانسراسردراسالمیجنبشهای

.شدتوانااسالمیجمهوریبرپایی

.ودبتوسعهوهویّتازتلفیقیواقع،درخمینیامامطرحوتفکر•

بود،اسالمیهویّتاحیایدنبالبهکهگونههمانخمینیامام•
درهکایتوسعهبود؛دادهجایخودگفتماندرنیزراتوسعهمقوله

رامدرنیتهمحوریاروپاوشدمیتعریفاسالمیهویّتچارچوب
.بردمیسؤالزیر

یی اصول گراگرااسالمگرایش 

آنرباسالمیانقالبوقوعدرنظرانصاحببیشترکهموضوعی•

یکلقخدرگراییاسالمگفتمانباالیتواناییکنند،میتأکید

ربیانگایران،انقالبوقوع[اساساینبر]وبودجدیدذهنیت

.بوداسالمیسیاسیذهنیتیکتثبیتواستقرار

وامپریالیستیضدنگرشاسالمی،ذهنیتایناصلیویژگی•

.بوداسالمجهاندرصهیونیستیضد

یی اصول گراگرااسالمگرایش 
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یاسالم• یانگرخمینیامامگرای ربرادرگرایانههویّتجنبشیب ب
نهتوسعهوغربیامپریالیسم ندرگرایا ،جها راسالم تروایخالفب

دغربی یاسالمگرایشهایهمهازآشکاراکهبو مایزمتپیشینگرای
.شدمی

بانپوزشسیاقبرخمینیامام• ندشناختیمعرفتهاییافتهطل یگرا
راخودتالشگرایاناختالططریقبرودانستنمیخودآنازرا

نداختنمصروف یدرا (ربغمدرنیتهواسالمبین)پیوندیگفتمان
.کردنمی

امام،زُبیداستعبیربهکهبودچنانخمینیامامحرکتهویّتیجنبه•
نخمینی ندیشهوغربگوییکهگفتمیسخنچنا یا وجودغرب

.ندارد

یی اصول گراگرااسالمگرایش 

رحمطاسالمیشکلوقالبدرمنحصراًخمینیامامسیاسینظریه•
اسالمجنبشدرممتازیویژگیوجایگاهامرهمینوشدمی

.دهدمیاوبهاسالمجهاندرگرایی

ماماکههستندآواهمغربینظرانصاحببیشترزمینه،ایندر•
.استداشتهمعاصرجهاندرگراییاسالمدرمحورینقشخمینی

جهاندرمحوریچهرهیکراخمینیاماماسپوزیتو،نمونهبرای•
.کندمیمعرفیمعاصراسالمی

یی اصول گراگرااسالمگرایش 

ازهراسیآشکاراعربجهاندراسالمیگروههایازبرخی.1
خواهانبلکهندارند،کشورهایآندرحاکمدولتهایبامخالفت
.اندشدهکشورشاندراسالمیحکومتاستقرار

اینبهخوداساسنامهدرگروههاازبرخیحتیمیانایندر
.اندکردهاشارهخواسته

.استشمارآنازعراقاسالمیانقالباعالیمجلس

اندکردهمطرحراخواستهاینخودهایبیانیهدرنیزگروههابرخی
.بردنامراالدعوةحزبتوانمیشمارآنازکه

تأثیر گذاری انقالب اسالمی

اسالمیارشادجمعیتماننداسالمی،گروههایازدیگربرخی.2
میاالسالالیسارمانندیااسالمیشریعتاجرایلزومطرحبامصر،
ههجبهمچونیاخمینی،اماماسالمیحکومتکتابترجمهبامصر

وانعنبهایراناسالمیجمهوریبرتأکیدباالجزایراسالمینجات
بهاسالمیحکومتکردنبرپابرایراخودمندیعالقهحلراهتنها

.اندکردهاعالمایرانشیوه

باعراقجنگآغازازپیشمهمصدرباقرمحمدشهید...اآیت
اسالمیحکومتیوکندسرنگونراعراقرژیمکوشیدمیایران

.کندبرپا

تأثیر گذاری انقالب اسالمی

وکردهخارجگراییملیدایرهازراخودهمحرکاتازدیگربرخی.3
ازمسلمانواحدامتپایهبراسالمینظامبرپاییخواهان

الدعوةرابطةماننداند،شدهاطلساقیانوستافارسخلیج
بولقوفقیهوالیتاصلاساسبراینکهیاوالجزایر،دراالسالمیة

.کنندمیپیرویایراناسالمیانقالبرهبریازآن،

:انددستهدوگروههااین

انقالبرهبریپیروراخودمذهبیوعقیدتیلحاظازایدسته-
دانندمیایراناسالمی

رهبریازمذهبیلحاظازهموسیاسیلحاظازهمایدسته-
.کنندمیپیرویاسالمیانقالب

تأثیر گذاری انقالب اسالمی

لشکاسالمیانقالبتأثیرتحتکهجنبشهاییازیکی•

.بودفلسطیناسالمیجهادجنبشگرفت،

مشهودآشکاراهملبنانهللاحزبجنبشدروضعیتاین•

وکریفگیریجهتبرعظیمتأثیریاسالمیانقالبیکهاست

.گذاشتآنانسیاسی

تأثیر گذاری انقالب اسالمی
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اومتمقاسالمی-دینیجنبه:کهاستمعتقدعتریسیطالل•

مهمیبسیارنقش1982درلبنانبهاسرائیلتجاوززماناز

اهخومردمی،سطحدرخواهاشغالگر،نیروهایبارویاروییدر

.استداشتهمقاومتنیروهایسطحدر

دیگرتمایزدرآنبارزویژگیآندینیبُعدکهلبنان،مقاومت•

دررااسرائیلاستتوانستهآید،میشماربهگروهها

.دهدشکستهاییصحنه

تأثیر گذاری انقالب اسالمی

بیداری اسالمی در ایران

تاریخ معاصر ایران
دو سده اخیر، به لحاظ تغییرات و  •

گوناگونیوالت فزاینده در عرصه هاـتح
ز  ایو دینی، اجتماعی، اقتصادیاســسی

.رودیاعصار مهم تاریخ ایران به شمار م
اصر ــــخ معـــاین دوره که به تاری•

ومتـــران شهرت یافته، با آغاز حکــای
یه قاجاریه در ایران شروع مـــسلــسل

.شود

بیداری اسالمی در ایران
یابا قدرتهیشکست ایران در رویاروی•

ه  به ویژه روسیه و انگلیس، ببزرگ،
، یمهمیونــرگــج دگــتدری

ار ــست درساختـــــنخ
وسپس یمــــرسی اســــسی

. جامعه پدید آوردیساختار غیر رسم

بیداری اسالمی در ایران
ارت بود از لزوم ــعبیاین دگرگون•

امی و ـنظیات، نخست در بخشهاــاصالح
به ویژهعتی و سپس در دیگر بخشها،ـصن
و همچنین پدیدار شدن جنبش یاســسی

حفظ اساس اسالم و یبرایاسالمیبیدار
ه اساس دین در مقابله با استبداد داخلی و ب

با یدر رویاروی«سبیلینف»کار بستن قاعده 
.یاستعمارگران خارج

بیداری اسالمی در ایران
راوان و تالیفات فیمکتب اصولیپس از پایه گذار•

این یکه به منزله فراهم آوردن مقدمات نظر
به به تدریج نوبتبود،یاسالمیمکتب و بیدار

ا عالمان شیعه دراین عصر ب. مرحله عمل رسید 
و روبه رو شدندیبه نام استعمار خارجیپدیده ا

رابر در ب« سبیلینف»یده فقهــبا تکیه بر قاع
.موضع گرفتند یطه گران خارجــسل
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بیداری اسالمی در ایران
هللا لن یجعل ا»ه شریفه ــده براساس آیـاین قاع•

لطه است که س« للکافرین علی المومنین سبیال
.کند یمیکافران بر مسلمانان را نف

دعوت »یشیعه ، تفسیرهایدر تفکر نوین انقالب•
«میـتسل»و « الــانفع»و «شـکننده به آرام

و روحیه انقالب ،مبارزه و ستیزکنار نهاده شد
.آن را گرفت یاـــج

بیداری اسالمی در ایران
یان مـعه نشــشییماـــواکنش سریع عل•

به یدهد که گرایش عالمان مکتب اصول
ولزوم یاسالمی یه بیدارـــروحیاــــاحی

ز در حال گسترشودخالت آنها درسیاست، روز به ر
.بوده است

یش شاه ، دست کم تا پیفتحعلیسیاست مذهب•
دوره دوم ایران و روس، درجلب ویاز جنگها

نقشیایفایحمایت از روحانیان و دعوت آنها برا
در جامعه نیز به پررنگ شدن حضور این گروه 

.انجامید

بیداری اسالمی در ایران
هضت نق تا 1243ایران و روس در یهاــاز پایان جنگ•

ییدارــا شده وبــر احیــاکو، فکــریم تنبــتح
.شدی، در ظاهر، دچار رکود و کندیاسالم

م و از مفاهییعه، ـــان شــایرانییقــبا این همه، تل•
یفرهنگ شیعه، همچنان درحال دگرگونیآموزه ها

.بود
الفت روز ـــته آن، مخـــرجســونه بـــنم•

سیدیآن زمان ، یعنیزون بزرگ ترین روحانــــاف
.ددراصفهان با حکومت محمدشاه بویمحمدباقر شفت

بیداری اسالمی در ایران
در این دوره،یمکتب اجتهادیعلت دیگر تکاپوها•

شها این واکن.آن بودیو بیرونیواکنش مخالفان درون
و  یگری، شیخیگری، بابیگریدر قالب ترویج صوف

.نمایا ن شدیگریاخبار
یها در پشت صحنه این جریانها، تحریکها، زمینه ساز•

در  یز  به ویژه استعمار انگلیس نو دست پنهان استعمار،
.کار بوده است

که در برابر روند رو به رشد مکتب یمانع دیگر•
یالحادیپدیدار شد، طرح اندیشه ها و باورهایاجتهاد

.بودیو سکوالر و گسترش فراماسونریو ضددین

بیداری اسالمی در ایران
، ملقب به یگرچه در زمان صدارت مال عباس ایروان•

و، به امور صوفیان رجحان داده شدیمیرزا آقاسیحاج
اما در زمان محمد شاه قاجار نیز بر آن گردن نهاد، 

ر،  ، ملقب به امیر کبییخان فراهانی صدارت میرزا تق
وابسته به حکومتیعناصر درویش مسلک از حوزه ها

فه بدعت آمیز و خرای هانتو سلطنت طرد شدند و با س
اخت و را براندیرسم بست نشیناو. مقابله شدیپرست

متنفذ ینیروهایاز پذیرش وساطتها و سفارشها
.دکری، مانند میرزا ابوالقاسم امام جمعه خودداریمذهب

بیداری اسالمی در ایران
امیر کبیر، با وجود محدود یدرمجموع ، سیاست مذهب•

.اسالم کمک کردیکردن نقش روحانیان، به بیدار

ور در  کردن امیو عقالن« یآگاه»بخشیدن به یاو با برتر•
و روز آمد کردن آن و همچنین مبارزه  یدینیعرصه ها

ز تن اــــ، کاسیرافه پرستـــو خیم اندیشــبا وه
ام ـارات امــو کاهش اختییانیان دربارــنقش روح

دان الذاکرینها، با رونــام العلماها و سلطــجمعه ها، نظ
.کردیهمراهیاسالمیبیداریتدریج



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

8/6/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 11

بیداری اسالمی در ایران
در دوره صدرات میرزاحسین خان سپهساالر نیز، •

.تضعیف شدیجایگاه نهاد دین

امتیازات به یو اعطایاصالحات غرب گرایانه و•
.تخارجیان، اعتراض ومخالفت روحانیان را برانگیخ

ب ترغیاصالحات ،یسپهساالر براییکی از روشها•
ان سفر به فرنگستان و نشیناصرالدین شاه برا

.  غرب بودیدادن پیشرفتها

بیداری اسالمی در ایران
عصر مرجعیت دراین زمان ظهور  ییکی از پدیده ها•

شه در اندییاست که فصل جدیدیانصاریشیخ مرتض
.گشودیاصولیعلما

و ی، چون سید محمدباقر شفتیاواز شاگردان مجتهدان•
 مشهور به صاحب جواهر بود که از،یشیخ جعفر نجف

نهاد یانصاریتا زمان شیخ مرتض.بودندیاصولی علما
متحد نداشت واین یواحد و رویه امرجعیت مرکزیت

.شدیمنجرمیامر به تضعیف گاه وبیگاه نهاد دین

بیداری اسالمی در ایران
ار در جریان سفر سوم جــاه قاــدین شــرالــناص•

ون تجارت، توتیق به فرنگ، امتیاز انحصار1306خود در 
به یو تنباکو را در داخل و خارج به یک شرکت انگلیس

.واگذارکردینام رژ

م به امضا رسید از 1890/ق1308که در سالاین امتیاز•
و یآنجا که منافع هزاران کشاورز، کارگرو بازرگان ایران

ذار از اقتصاد ایران را به بیگانه واگیکنترل بخش مهم
.کرد، از زیان بارترین امتیازها بود یم

بیداری اسالمی در ایران
از دیگر نقش احیا گرانه و بیدار گرانه نهضت تنباکو بیش•

.پیش از خود بوده استیو مذهبیسیاسیجریانها

ییایاین اهمیت به دالیل گوناگون، مانند گستره جغراف•
وسیع، وحدت در حرکت، نفوذ مرجعیت شیعه، غیاب 

رش روشنفکران و اصالح طلبان در جریان نهضت و گست
یکیو پیروزیدرمیان نهاد مذهبیشبکه اطالع رسان

و استعماریبراستبداد داخلیمذهب-یجریان سیاس
. بودیخارج

بیداری اسالمی در ایران
نیز ی ، شاهد حرکت بیدارگرانه دیگریدر عصر ناصر•

.ردکیآن را رهبریهستیم که سید جمال الدین اسد آباد

ن  اد مسلمیــو اتحیاسالمیبیداریسید جمال در راستا•

ت شیعه جهان نوشت و دویسیبالغ بر صد نامه به علما

ع ، مرجیسید با میرزا حسن شیراز. نامه هم دریافت کرد 

را یودر ارتباط بود ویتقلید مقیم نجف، نیز با نامه نگار
.دادیدر جریان اوضاع ایران قرار م

بیداری اسالمی در ایران
و زنده جهان تسلط داشتیاز زبانهایسید جمال به برخ•

خود دریتبلیغ اندیشه هایبرایابزارناز آن، به عنوا

، یه ومهم ترین اندیشه بیدارگران. کردیجوامع استفاده م

.بودیاندیشه اتحاد اسالم

نداشت که نیرو مندترین رابطه میانیاو تردید•

یهاازمهم ترین کار.استیمسلمانان، رابطه و پیوند دین
.دومسلمانان بویویت بخشیدن به جوامع اسالمــهیو
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بیداری اسالمی در ایران
یا « بازگشت به قرآن»و « بازگشت به اسالم»ی شعار و•

یبه قصد ایجاد هویت نوین برا« سنت سلف صالحیاحیا»

مسلمانان را تفرقه ویاو علت عقب ماندگ. مسلمانان بود

.دانستیتعصب ودور شدن از اسالم اصیل صدر اسالم م

دین را معتبر ترین سند شناخت و حقیقتبدین سبب قرآن

.دانستی عامل ومحور وحدت مو

ان ــه سلطــمن آرزو دارم ک»:در عروه الوثقی نوشتوی•

.«ایمان،رآن باشد ومرکز وحدت آنــهمه مسلمانان ق

بیداری اسالمی در ایران
بخش در جریان یبیدارگرانه و آگاهیاز ابزارهاییک•

ر دی  ، نگارش و انتشار رساله هایینهضت مشروطه خواه

.موافقت یا مخالفت با مشروطیت بوده است

یمکتب اصولیاین رساله ها به کوشش روحانیان و علما•

مردم به ابعاد مشروطیتیتهیه شده و هدف آن روشنگر

.استیتباین آن با احکام اسالمو تبیین انطباق یا

بیداری اسالمی در ایران
میرزا کوچک خان ینهضت جنگل ، به رهبر•

در ،1340ربیع الثانی تا1333، ازشوال یجنگل

ن یــسرزمــایجیاــشکل گرفت که جیشرایط

پایان یآزاد یبخش برایران آماده قیامهاــای

وضاع بخشیدن به حضور بیگانگان و پایان دادن به ا

. آشفته درون مرزها بود 

بیداری اسالمی در ایران
حاد میرزا کوچک خان پس از ایجاد ارتباط با تشکیالت ات•

هکبحث و مناظره با آنها، با این هدف اسالم در تهرا ن و

دار نتواند مملکت خود را از سلطه و اقتیدولتآن گاه که»

یوظیفه ملت است که برا،نجات دهدیدشمنان خارج

یمصمم به سازمانده. «استخالص وطنش قیام کند

.به آن هدف شدیدست یابیبراینهضت

بیداری اسالمی در ایران
شیعه دست به واکنشیکه علمایدیگریاز صحنه ها•

ند،ارائه کردی زدند و در برابر آن موضع گرفتند ونظرهای

. رضاخان بودیخواهیطرح جمهور

مطرح شد که حاکمیت یش هنگام1303این طرح در •

یبود ودر همسایگهسلسله قاجار کامال از اعتبار افتاد

.بودهاعالم شدیدر کشورترکیه نظام جمهور،ایران

بیداری اسالمی در ایران
دل ،طرح این موضوع و به ویژه متا ثر بودن آن از ترکیه•

روحانیت را برانگیخت، زیرا اعالم جمهوریت را با ینگران

.دانستند یآتاتورک در ارتباط میضد اسالمیبرنامه ها

اودر صدد تغییر . رضا خان در این زمان، نخست وزیر بود•

تــام ریاســخواست مقیواحتماال، مبوده حکومت قاجاریه 

را مادام العمر به خود اختصاص دهد، اما مخالفت یجمهور

.علما با جمهوریت، منجر شد که این فکر را کنار بگذارد



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

8/6/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 13

بیداری اسالمی در ایران
وزه  ـــین نیز وارد حــ، مسئله فلسط1327از •

رسیدن به یبرا. در ایران شدیاسالمیدارگرــبی

، یدینیمذکور در چهار محور مبارزه با بیهدفها

ز نییمذهب-ینها، گروهها و احزاب سیاسمتشکلها، انج

.به وجود آمدند 

ینتــور ســــیاد شده، دو محینار فعالیتهاــدرک•

لیه مبارزه عی، یعنیمکتب اجتهادنالیت روحانیاــفع

.تبداد و استعمار نیز دنبال شدــاس

بیداری اسالمی در ایران
، یالماسیجنبش بیداریپیروزیاز بارزترین صحنه هاییک•

.شدن صنعت نفت به نمایش گذاشته شدی درنهضت مل

به  1320دهه یاین نهضت مهم ترین حرکت ضد استعمار•

شدن صنعت نفت، دو گرایشیدر جریان مل.رودیشمار م

به هم رسیدند و از اقدامات متحدانه  یومذهبیملیفکر

.  گرفتندیاز حقوق مردم نتیجه درخشانخود در دفاع 

در ایراناسالمی بیداری 
اظ ـــبه لح1350و 1340ی ه هاــــده•

ه و رشد فزایندیاجتماع،ی، اقتصادــییاســس

یاه، جایگیتفکر دینیو احیایالمــاسییدارـب

یل گیرــویژه در تاریخ معاصر ایران و شک

.داردیالب اسالمـــانقییرزـــپینه هاـــزمی

بیداری اسالمی در ایران
ر آن دیحقیقیاصیل درشکل ومحتوایریانــدراین دودهه، ج•

ازع منالو بیپدید آمد که رهبر واقعمذهبیعرصه تفکرنوین 

و هم درینظریایشان هم در حوزه مبان. بودیآن امام خمین

.داشت یبااحیا گران پیشین تفاوت اساسی قلمرو علم

یاســالم سیــکه به اسیدیگریفکر یریانهاــج•

دقسکوالرمعتیپادشاهیحکومت دینی به جاتقرار ــواس

.بودند، آن جریان اصیل وریشه دار را تقویت کردند 

اره بیداری اسالمی در شبه ق
هنــــــــد

بیداری اسالمی در شبه قاره هند
ان و  گورکانییامپراتوریبه دنبال انحطاط وزوال تدریج•

و « اــمارات»به ویژه قیام یداخلیآن ناآرامیهایدر پ

یعمارــاستیسیکها درمناطق گوناگون هند، قدرتها

رصت آن دوران مانند بریتانیا، فرانسه، هلند و پرتغال ف

ود خیو اقتصادیمطامع سیاسیپیدا کردند، در راستا

گوناگون مورد تاخت وتاز  یاین سرزمین را از جنبه ها

.  قرار دهند 
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بیداری اسالمی در شبه قاره هند
درت  ــدراین میان، دولت بریتانیا ق•

ت بر ســبود و توانیتوانمند تریعمارــاست

از یبگیرد و حتییبان خود پیشــگر رقـدی

رقیبیقدرتها« یشرقهندیکمپان»طریق 

.رااز صحنه بیرون کند

بیداری اسالمی در شبه قاره هند
ناگون  آنها بر مناطق گویبه هند وتسلط تدریجانورود استعمارگر•

.تگوناگون برانگیخیمسلمانان واکنشهایاین سرزمین از سو

د درآمدنیشرقدـــهنیاندک که به خدمت کمپانیبه جز شمار•

قرار گرفتند، بیشتر طبقات و مورد عنایت استعمار گران

طه خود، سلیمسلمانان هند با وجود از دست رفتن اقتدار سیاس

ران را با بریتانیا را نپذیرفتند و راه مبارزه با استعمارگیاستعمار

.گوناگون برگزیدندیشیوه ها

بیداری اسالمی در شبه قاره هند
به یاز نظامیروش مبارزات( 1857)یبا جنگ آزاد•

و هت دادــتغییر جیاســس سیــوسپیآموزش

و 1947سرانجام به خروج استعمارگران ازهند در 

ن تجزیه این سرزمین به دوکشور هند و پاکستا

.انجامید

بیداری اسالمی در شبه قاره هند
ی، جنبشهایکلیدر یک تقسیم بند•

توان در سه مقطعیمسلمانان شبه قاره را م
:کرد یبررس

1857مسلمانان پیش از یجنبشها( الف
1947تا 1857مسلمانان ازیجنبشها(ب 
تاکنون 1947مسلمانان پس از یجنبشها(ج 
(هند و پاکستان)

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
یدریجــگورکانیان ونفوذ تیپس ازافول قدرت سیاس•

درهند، دو نوع حرکت درمیان یاستعمارگران انگلیس
:شودیمسلمانان مشاهده م

مناطق  یاز یک سو طبقه حاکم و امیران مسلمان در برخ•
یستادگبریتانیا اییهند کوشیدند تا در برابر نفوذ استعمار

.کنند

ار و متاثر از افک"که عمدتایمذهبیدیگر جنبشهایاز سو•
یگونکوشیدند تا از راه دگراهللا بودند، یشاه ولیاندیشه ها

ته، شکوه از دست رفیامــازراه نظیمسلمانان و حتیفکر
.اسالم را در هند احیا کنند

1857مسلمانان پیش از یجنبشها

طبقات حاکم مسلمانان یحرکتها( الف•
(م1757/ق1170)سراج الدوله .1
(م1761-82)یحیدر عل. 2
(م1782-1799)تیپو سلطان . 3
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1857مسلمانان پیش از یجنبشها
مسلمانا ن هندیمذهبیجنبشها( ب

ه د علیــــــمانان هنـــمسلیمذهبیجنبشها•
احیاگر وی به صورت جریانهااستعمار انگلیس،
.ظاهر شدیاصالح طلب مذهب

د که بویاهللا دهلویسرسلسله این جریانها شاه ول•
یشهاگورکانیان تالیامپراتوریهم زمان با فروپاش

.اصالحگرایانه خود راآغاز کرد 

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
مسلمانا ن هندیمذهبیجنبشها( ب

دامه اهللا به وسیله پسران و پیروانش ایجنبش شاه ول•
: ازکرد که مهم ترین آنها عبارت بودندپیدا 

یلوـمد بریــید احـــزیز، ســدالعــاه عبـــش
افزون بر آن، در بنگال نیز. اسماعیلاهـو ش( شهید)

وردند به وجود آییشریعت اهللا و تیتومیر جنبشهایحاج
یهند از اهمیت ویژه انکه در تاریخ مبارزات مسلمانا

.برخوردار است

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
در بنگالیدینیاحیا( ج 

د در هنیدینیاز مراکز مهم احیایبنگال نیز یک•
دراین منطقه عمدتا دو حرکت صورت گرفت. بود

یر مردم این منطقه تاثیسیاس-یو بر افکار مذهب
: این دو حرکت عبارت بود از. گذاشتی اساس

شریعت اهللا و یحاجیجنبش فرایض
.طریقه محمدیه تیتومیرجنبش 

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
در بنگالیدینیاحیا( ج 

ی اعتراضجنبشاین توان گفت یدرمجموع م: یجنبش فرایض•
ین بردن از بیبریتانیا و کوشش در راستایعلیه نظام استعماررب

ال مسلمانان، به ویژه در بنگال، بود و در عین حیانحطاط مذهب
.یاعو اجتمیاقتصادیعدالتیهایمبارزه با بیبود برایحرکت

یو به اهداف نهایاگر چه این جنبش سرانجام شکست خورد•
نگال مسلمانا ن بیبیداریخود نرسید، اما توانست زمینه را برا

.فراهم کند

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
در بنگالیدینیاحیا( ج 

:                          تیتو میر و جنبش طریقه محمدیه
-1247) ، معروف به تیتومیر یسید میر نثار عل

از اصالح طلبان ینیز یک(م1782-1831/ق1196
نبش بود که در این منطقه جیبرجسته بنگال غرب

.را به راه انداخت« طریقه محمدیه»

1857مسلمانان پیش از یجنبشها
در بنگالیدینیاحیا( ج 

:تیتو میر و جنبش طریقه محمدیه
شود ه زندیباید به گونه ایاصیل اسالمیاو معتقد بود که باورها

ن اوباای. ، متاثر نباشدی، به ویژه هندوییکه از فرهنگ محل
ینها و آیگفت یقرآن و سنت سخن میتصور در بنگال از برتر

د شواهیبرخ.       کردیرا شدیدا محکوم میو مراسم صوفیگر
ییلودهد که تیتومیر باجنبش مجاهدین سید احمد برینشان م

.در ارتباط بود
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1857مسلمانان پیش از یجنبشها
ه بیخاصیگرچه مسلمانان دراین جنبشها پیروز•

ا خود ریدست نیاوردند اما توانستند هویت مذهب
مبارزات ینجات دهند و برایدر هند از مرگ حتم

یهمکیشان خود دراین سرزمین زمینه هایآت
، با شورش 1857در سال . الزم را فراهم آورند 

ود بزرگ سپاهیان مسلمانان هند آخرین کوشش خ
از را به عمل آوردند تا شکوه از دست رفته خود را ب

.یابند

1947تا 1857شبه قاره ازنمسلمانایجنبشها

مسلمانان و هندوها هر 1857اینکه در قیام با•
د  ، اما انگلیسیها، مسلمانان هنددوهمراه بودن

ه شورش دانستند و در نتیجیرا مسئول اصل
ا به روابط انگلیسیها با مسلمانان هند آشکار

ه گرایید ومسلمانان از فعالیت در عرصیسرد
.محرو م شدندیو اجتماعی، اقتصادیسیاس

1947تا 1857شبه قاره ازنمسلمانایجنبشها

ــانان هنــمسلم1857وادث ـــر حـرابـدر ب• د ـ
ه از خود نشان دادند کیگوناگونینیز واکنشها

وجه مشترک آنها دست کشیدن مسلمانان از 
بود و ی سیاسی و فعالیتهایارزات نظامــمب

مسلمانان هند را در یرهبران مسلمان رستگار
.آموزش و پرورش آنان دیدند

1947تا 1857شبه قاره ازنمسلمانایجنبشها
در مسلمانانیمذهبیجنبشها(الف

:1857واکنش به خیزش 

سر سید احمد خان و جنبش علیگر •
جنبش دیوبند•
العلماءةندو•
احمدجنبش ، محلیفرنگ: پراکندهیحرکتها•

ی، انجمن حمایت اسالمرضا خان بریلو

1947تا 1857شبه قاره ازنمسلمانایجنبشها

مسلمانان یسیاسیجنبشها( ب
تاسیس حزب کنگره .1

تشکیل مسلم لیگ.2

1947تا 1857شبه قاره ازنمسلمانایجنبشها

مسلمانانیمذهبیشدن جریانهایسیاس( ج 

ابوالکالم آزاد: (1919-24)جنبش خالفت 
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1947مسلمانان شبه قاره پس ازیجنبشها
یجریان دیوبند(الف

یجریان بریلو( ب
جریان اهل حدیث ( ج
جریان شیعیان ( د
یجماعت اسالم( ه

جماعتی تبلیغ( و


