
 1 

 

 

 

  نهضتها وعوامل األدبية الحياة

 نمة أكثةر مةد  وعلة ( ه656) سةنة بغةداد احةتل  منة ,  العربيةة لألمة والفكرية األدبية الحياة انتهت    
 إن إال,  هويتهةةا وضةةيا ,  شخصةةيتها بفقةةدان الشةةعور إلةة  بهةةا انتهةة ,  طويةة  سةةبات إلةة ,  قةةرون خمسةةة
 هةاأبنائ بين الصلة عوام  لها حفظ ال ي الكريم القران بفض ,  واألصالة القوة بعناصر تحتفظ ظلت لغتها
 . اإلسلمية األمم شعوب بين القوية اآلصرة يمث  اإلسلم وظ ,  األخر  األمم أبناء من غيرهم وبين

 حالةة إلة  عشةر التاسة  القةرن وبدايةة عشةر الثةامن القةرن نهايةة في العربية األمة أوضا  وصلت وقد     
 . التمزق من

 لتاسة ا القةرن بدايةة منة  العلميةة واألسةباب,  الفكريةة والعوامة  السياسةية األحداث من العديد أن غير      
 وفكريةة أدبيةة يقضةة إلة  القةرن  لة  منتصة  في انته  ال ي,  التملم  من حالة إل  تشير كانت,  عشر

 اسة الت القةرن نهايةة فةي اكلهةا أتةت أن لبثت ما لكنها,  الحركة وئيدة كانت النهضة ه ه إن إال,  وسياسية
 األدب صةةورة وجةةدنا حتةة ,  اليقضةةة هةة ه فةةي األثةر اكبةةر والمفكةةرين واألدبةةاء للمصةةلحين كةةان وقةةد,  عشةر
 . الحكم  ل  بداية في عليه كانت عما ملحوظا   تميزا   تتميز خاصة

 :النهضة عوامل

 كانةت:  (1801 – 1798) مصـ  علـ  نابليون حملة  ـ1 أن إل  تشير األدلة من كثير ثمة    
 هةةزت واجتماعيةةة فكريةةة صةةدمة بمثابةةة األوربةةي االحةةتل  كةةان,   الةةبلد فةةي الوطنيةةة النهضةةة فاتحةةة

 التةي اإلصةلحات مةن العديةد حقةق فقةد,  مصةر فةي عشر التاس  القرن مجتم  في والجمود التصلب
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 المدنيةةة بةةوادر بةةدخو  بوادرهةةا وظهةةرت,  سةةنوات ثةةلث مةةن أكثةةر تةةدم لةةم التةةي لحملتةةه هةةدفا تكةةن لةةم
قامةة,  المةدار  وبنةاء المسةار  كإنشةاء,  مصةر في الحديثة ,  وغيرهةا الجرائةد وتأسةي ,  المصةان  وا 

 أمةام العثمةانيين هةزائم سةببتها,  التةردي من حالة وقتئ    تعيش األخر  العربية األقطار كانت حين في
 . خصومهم

 إلة  نةابليون فيهةا دخة  التةي السةنة نف  في تأس  ال ي:  المص ي العلمي للمجمع وكان ـ2    
 والصةةناعية والطبيعيةةة التاريخيةةة باألبحةةاث المجمةة   هةة ا اهةةتم إ ,  ايجابيةةة نتةةائ  حقةةق قةةد مصةةر

 بةةةاآلداب عنةةةي كمةةةا,  ورياضةةةيات واقتصةةةاد طبيعيةةةات مةةةن التطبيقيةةةة بةةةالعلوم وعنةةةي,  والكيميائيةةةة
 . والفنون

 لمصر حاكما   علي محمد صار بعدما وخصوصا  ,  المباشرة غير النتائ  ومن  : البعثات ـ 3    
 المبعوثةون هؤالء وعاد,  والعلوم المعار  أنوا  شت  في مصر خارج إل  العلمية البعثات تعددت

 . وأتقنوه تعلموه بما تسلحوا وقد

 لمبعةوثينا هةؤالء الن,  وآدابها اللغة إحياء في مهما   دورا   والتألي  للترجمة وكان : الت جمة ـ4   
 اللغةةةوي تراثهةةةا بإحيةةةاء إال  يكةةةون ال األمةةةة إحيةةةاء إلةةة  السةةةبي  إن وأيقنةةةوا,  مةةةداركهم توسةةةعت قةةةد

 رفاعةةة الترجمةةة سةةماء فةةي أسةةماؤهم لمعةةت مةةن ابةةرز وكةةان.  والعلمةةي والفكةةري والتةةاريخي واألدبةةي
 ألةةةوان كةةة  علةةة  اهتماماتةةةه توزعةةةت,  فرنسةةةا إلةةة  المبعةةةوثين أوائةةة  مةةةن كةةةان الةةة ي,  الطهطةةةاوي
  ةاللغةةةة أتقةةةةن وقةةةةد,  والقةةةةانون,  واألدب,  والفلسةةةةفة,  والجغرافيةةةةة,  بالتةةةةاري  اهتمةةةةام مةةةةن, المعرفةةةةة
 بالمناصة من العديد االهتمامات ه ه ك  ترسي  في واسهم,  غيره عند له مثي  ال اتقانا الفرنسية

 الفرنسةةية تةةدري  علةة  فيهةةا يقتصةةر لةةم التةةي( األلسةةن مدرسةةة) بفةةت  تتوجةةت والتةةي,  شةةغلها التةةي
 . اإلسلمية الشريعة إل  إضافة,  واالنكليزية وااليطالية والفارسية التركية ك ل  ب ,  فحسب

 ولم,  وينشر ويؤل  يترجم ما لطب  المطبعة تأسي  الترجمة عنصر اقتض  : الطباعة ـ 5     
,  مةرة ألو  بالعربيةة طبة  مةا إلة  المصةريون اشةتراها التةي نابليون مطبعة إل  ليرج  الفض  يكن
 عةةةام باألسةةةتانة طبةةة  قةةةد كةةةان عربةةةي كتةةةاب وأو  ايطاليةةةا فةةةي وجةةةدت قةةةد عربيةةةة مطبعةةةة أو  الن

 تتأس  مطبعة أو  أما, 1706 عام مطبعة أو  تأسي  في غيرهم السوريون سبق كما,  1728
. 1834 عةام مصر عل  واليا   صار حينما علي محمد اشتراها التي بوالق مطبعة فهي مصر في
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 عهده فعل ,  التراث كتب طب  من إليه تؤو  وما,  الطباعة نشطت إسماعي  الخديوي عهد وفي
 ابةن وتةاري ,  األثيةر البن السائر والمث ,  االصفهاني الفرج ألبي كاألغاني الكتب أمهات طبعت
 . وغيرها  األعيان ووفيات,  الفريد والعقد, ومقدمته خلدون

  نابليون أيام كان بها مصر عهد وأو ,  الصح  إنشاء الطباعة بفض  تحقق : الصحافة ـ 6   
 سةةنة وهةةي 1822 عةةام مصةةر فةةي انشةةات عربيةةة صةةحيفة أو  أمةةا,  فرنسةةيتين صةةحيفتين انشةةأ إ 

 إنشةةاء تةةل ثةةم, 1828 عةةام الوقةةائ  جريةةدة هةةي صةةحيفة  لةة  بعةةد وانشةةا ت, بةةوالق مطبعةةة تأسةةي 
 . إسماعي  الخديوي عهد عل  الصح 

 حياءوا   والدينية العربية الكتب وخصوصا   التألي  شيو  أيضا الطباعة آثار من : التاليف  ـ7    
 . الشعب طبقات مختل  عل  وتعميمها,  المختلفة المخطوطات

 عهةةد فةي.  والثقافةةة والشةعر األدب ميةةدان فةي وأسةةر  أوسة  خطةةوات تخطةو أن لمصةةر قةي      
 . مصر تحتاجه ما بك  البعثات رفد في واستمر المدار  انشأ ال ي,  إسماعي  الخديوي

 نهايةةة منةة  األدبيةةة الحيةةاة نهضةةة فةةي مباشةةرا تأثيرهةةا كةةان والتةةي,   كةةرت التةةي العوامةة  إن
 تقةة  ال اخةةر  عوامةة  هنةةا  كةةان فقةةد,  وحسةةب  كرنةةا مةةا علةة  تقتصةةر ولةةم,  عشةةر التاسةة  القةةرن
 : منها عنها أهمية

 تةيال السياسةية بالثورات العربي الوطن شباب من مجموعة تأثر فقد : السياسية اليقضة ـ 8     
,  الصةحيحة بالمواطنةة االعتةداد علة  يقةوم,  قوميةا   منهجةا   دعوتها في وسلكت,  أوربا في تفجرت

,  ةالحةر  بالمبادئ واتصلوا باألدب عنوا شباب العربية القومية الدعوة عل  القائمين معظم كان وقد
 . دعواتهم في الجديدة واألفكار

 ويقوم . وغيرهما عبدة ومحمد االفغاني الدين جما  مبادئها تول  التي : الدينية اليقضة ـ 9     
 نوبةي بينةه وقفةت التةي,  القيةود من عقله وتحرير اإلنسان حرية إل  الدعوة عل  العام  ه ا تأثير

 . شوائب من بها علق مما وتعاليمه اإلسلمي الدين وتخليص,  انطلقه
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 فةي كة ل  الفعةا  أثةره المستشةرقين طريةق عةن والغربية العربية الثقافتين التصا  كان كما
 الشةةةرق لغةةةات فةةةي تخصصةةةوا الغةةةرب علمةةةاء مةةةن جماعةةةة والمستشةةةرقون. الحديثةةةة األدبيةةةة النهضةةةة
 .وحضارته وتقاليده بعاداته يتص  ما وك  وعلومه وتاريخه دياناته بدراسة عنوا كما وآدابه,

 عليةه كانةت ممةا حاال   أحسن عشر التاس  القرن مطل  في سوريا في األدبية الحياة تكن لم       
 المناسةبات وشةعر,  والمراثةي المدائ  من الكثر موضوعاته في يتس  ال الشعر وكان,  مصر في

 . والرياء بالملق المشحونة

 فةةإ ا,  سةةوريا فةةي مماثلةةة صةةورة فةةي تتكةةرر مصةةر فةةي تحققةةت التةةي والفكريةةة األدبيةةة اليقظةةة وتكةةاد
 العوامةة  مةةن لسةةوريا تهيةةا فقةةد,  يقظتهةةا فةةي أثةةرت التةةي العوامةة  مةةن العديةةد لمصةةر قةةي  قةةد كةةان
 الخةةديوي أسةةهمه الةة ي نفسةةه اإلسةهام يسةةهم سةةوريا فةةي باشةةا مةدحت كةةان فقةةد,  لمصةةر تةةوفر مثلمةا

 الفكريةة الحركةة تطةور اقتةرن كمةا,  مصةر فةي والفكريةة والعلميةة األدبيةة الحركة تقدم في إسماعي 
 الةرحمن عبةد أمثةا  رجةا  لةه وتهيةأ,  ايضةا السياسةي والتحرر الديني بالنهو  سوريا في واألدبية
 . االفغاني الدين جما  والشي  واليازجي والشدياق فار  واحمد الكواكبي

 كة  فةي األدبيةة النهضةة حركةة فةي فةاعل   دورا   لعةب قةد والصحافة الطباعة عام  كان وا  ا       
 العربيةة الصةحافة ان مةن الةرغم فعلة ,  العةراق فةي نفسةه الفعة  يفعة  لةم فانةه,  وسوريا مصر من
 التةةي الةةزوراء هةةي بالعربيةةة عراقيةةة جريةةدة أو  أن إ ,  مبكةةر وقةةت فةةي وجةةدت قةةد القطةةر هةة ا فةةي

 وظيفتهةةا تةةؤدي ان يمكةةن ال واحةةدة صةةحيفة إن إال,  باشةةا مةةدحت زمةةن فةةي, 1869 عةةام صةةدرت
,  الصةحافة السةتقبا  مهيئةا يكةن لةم بةالعراق الشةعب أن كمةا,  والفكريةة األدبيةة النهضةة حركةة في

 سةكانه مةن العظمة  االغلبية عل  الجه  والطباق,  واالقتصادية االجتماعية المشاك  كثرة بسبب
 وتكةةم,  الحةةرة العراقيةةة الصةةحافة خلةةق فةةي االسةةا  الحجةةر تعتبةةر الةةزوراء جريةةدة فةةان هةة ا ومةة , 

 التةةي الةةزوراء مطبعةةة وهةةي العةةراق فةةي تاسسةةت مطبعةةة بةةأو  ارتبطةةت أنهةةا الصةةحيفة هةة ه أهميةةة
 .1885 عام فرنسا من باشا مدحت الوالي جلبها

 والتاريخيةة واالجتماعيةة االدبيةة المجةلت مةن مجموعةة صةدور الصح  صدور م  تتاب         
 شكر صال  إلبراهيم المعار  وشم  الكرملي ماري النستا  العرب لغة مقدمتها وفي,  والفكرية

,  والفنةةةي السياسةةةي بةةةالواق  تتعلةةةق ألسةةةباب,  محةةةدودا كةةةان الفتةةةرة هةةة ه فةةةي الصةةةح  تةةةأثير إن إال
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 صةةار الصةةحافة تةةأثير إن إال. لجهلةةه بالصةةحافة يعنةة  يكةةن لةةم الةة ي بةةالجمهور يتعلةةق مةةا ومنهةةا
 والقةومي الةوطني الةوعي بنشةر تميةزت الفتةرة هة ه فةي الصةح  الن الشةعبي الحكةم فترة من  مجديا

,  والرصافي,  الكرملي وانستا  و شكر صال  ابراهيم,  الكتابة في اسهموا ال ين ومن,  والفكري
 . الشبيبي وباقر

 

 


