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 1ملخص المحاضرة رقم 

 ى األدب العربي الحديثدخل إلمعنوان المحاضرة : 
 البد من اإلشارة منذ البداية إلى أنني إعتمدت في هذا :  البدء قبل

 ءخضراالالملخص على أهم األفكار التي وردت في كتاب سلمى 
يعد .الذي .الحديث اإلتجاهات والحركات في الشعر العربيالجيوسي 
في تناول تاريخ الشعر العربي المراجع المتميزة واألساسية  بحق من

القوية  الحجة العلمية، و  بالتناول الرصينويتميز  الحديث والمعاصر.
هذا المنطلق رأيت أنه من المفيد  والتحليل الموضوعي الهادئ..   من

  ..األفكار الواردة فية تعميما للفائدةبعض  تقديمللطلبة 
هي  1801وط 1798ين ما بعلى مصر   ملة نابليون حلألدب أن  رخينؤ يتفق معظم الم

األدب العربي  في الثقافة العربية وفي النهضة العربية الحديثة وبداية مرحلة الحداثة منطلق
 بدعوىنابليون إلى مصر مجيئ حملة بيربط الحداثة العربية ، إال أن بعضهم يرفض أن الحديث
فإن  الموضوع ،في هذا ومهما قيل . خبيثة إستعمارية و نوايا أطماعافي باطنها تخفي أنها 

نشاطا المرحلة التي أعقبت حملة نابليون وخاصة في عهد محمدعلي باشا ومن جاء بعده شهدت 
من أجل ة محمودو وخاصة محمد علي الذي بذل جهودا حثيثة المجاالت..  ي كافةمتميزا وف

  تأسيس دولة قوية وفي كل القطاعات..

ومجيئ حملة نابليون إلى مصر يمثل م العربي لللعاويرى بعض المؤرخين أن اإلحتالل األوروبي 
جتماعية خلخلت الُبنى الذهنية السائدة و   والركود في المجتمع شرخا  في الجمود تحدثأصدمة فكرية وا 

يدم ُمقامهم طويال في مصر اال أنهم تركوا أثرا كبيرا ...فرغم أن الفرنسيين لم  18المصري في القرن 
أن هذا النشاط إمتد إلى الفترة التي حكم فيها جيوسي السلمى  ةالدكتور  وترىالمجتمع المصري.. في

..ومن األحداث سية مباشرة نبعد الحملة الفر حيث جاء  (1849و  1805) مابين محمد علي مصر 
للنشر وهذه المطبعة أعطت في الحقيقة دفعا قويا ،  1822فيالمهمة التي تذكرها إنشاء مطبعة بوالق 

وحركة الترجمة..باإلضافة إلى إصدار ..ناهيك عن تشجيع إنشاء المجالت والطباعة وصناعة الكتاب
و  1826بعثة طالبية علمية إلى أوروبا مابين 11،وارسال 1828عام ) الوقائع المصرية( في جريدة 
  في التخصصاتتكوين والتعلم في مختلف التخصصات الجامعية وخاصة ال وذلك بغرض،1847
في  عدد من المدارس والمعاهد ولعل أبرزها مدرسة )األلسن( ُشيد باإلضافة إلى ذلك  العلمية.
رفاعة الطهطاوي الذي أصبح أول مدير لها والذي ،وقد أسسها محمد علي بناء على نصيحة 1836
والحقيقة أن هذا الكثير من المؤرخين والباحثين أبو الحداثة الفكرية والثقافية في العالم العربي..يعتبره 

الخديوي إسماعيل وهكذا تواصل إزدهار حركة الترجمة  عهد النشاط العلمي والثقافي المتميز تواصل في 
كتابا 240ترجم أكثر من 1842و  1822بدأت في عهد محمد علي ومابين كانت قد في عهده والتي
 ..ا ونشرهابية إلى اللغة العربية وتولت مطبعة بوالق مهمة طبعهو من اللغات األور 

ص الحياة بعث الحياة الثقافية من سباتها وخل  شاط الثقافي بأنواعه المختلفة ساعد في نومما الريب فيه أن هذا ال
 ..الفكرية من الجمود 



  دور رفاعة الطهطاوي في النهضة العربية الحديثة

تخليص اإلبريز العربي.فكتابه )رائد الحداثة في العصر الحديث في العالم هو  (1873 – 1801) يرى كثير من الباحثين أن رفاعة رافع الطهطاوي
هذا ولكن  ،خالل إقامته فيها لمدة خمس سنوات الثقافيةو أجواءها العلمية اليعد سيرة ذاتية لطالب مصري درس في باريس وعشق  في تلخيص باريز(

وحاول نقل تلك األجواء  ،،والثالثينيات خالل فترة العشرينياتالكتاب يشكل في واقع األمر رصدا أمينا وتلخيصا مهما للفكررالتحرري الغربي في فرنسا 
حيث ، ارة الشرق الطهطاوي نقطة اإللتقاء أوهمزة وصل بين حضارة الغرب وحضوهكذا يعتبر  وما فيها من تيارات ثقافية وفكرية بكل أمانة وصدق.

ور الطهطاوي في هذه دولعل أهمية  را التنمحي على ذهنه ومن خالله على أذهان المصريين والعرب..اتركت فيه أفكار عصر التنوير في فرنسا آث
 والثقافي أو في اإلنتاج الثقافي والفكري.حيث كان اليكل واليمل سواء في التحصيل العلمي نشاطه المتميز  تكمن في الفترة

 المترجمين من اللغة األوروبية إلى اللغة العربية.أول  لقد كان 
 .كان معلما ومرشدا وموجها للجيل األول من المترجمين المصريين 
 1850و  1842المصرية.وخاصة في الفترة مابين في الصحافة وينشر مقاالته في الوقائع كتب كان ي. 
  أو مدير وأستاذا في مدرسة األلسن..كان 

لم يتخلص و  أنها التتميز باإلبداع األدبي بل يطغى عليها طابع السجع والمحسنات اللفظية ماُيالحظ على كتاباته غير أن أهم
 مصر واقع الذي يضم آراء الطهطاوي عن ية(عصر مناهج األلباب المصرية في مباهج اآلداب ال) تابهكمن ذلك حتى في 

األزهر..ووجود ثقافة تراثية قوية خي متأصل فأثناء الترجمة وهذا يدل على تأثرة بتراث وكان يتجنب ذلك  ومستقبلها وطبيعتها
  ..لم يستطع التملص منهاأثرت فيه و 

 لثقافية في باقي بالد المشرق العربياالحياة ا

، فقد حققوا نجاحا ملحوظا في  الخارجيةالثقافية الباحثة سلمى الجيوسي أن كتاب سوريا ولبنان كانوا أكثر إنفتاحا من غيرهم على التيارات ترى  
وذلك إال عند إقتراب القرن من نهايته النثر في مصرتحقيق هذا التحديث والتجديد جديد أساليبه ، بينما لم يستطع كتاب تالنثر و تجاربهم لتحديث 

 تحددهما الباحثة المذكورة وهما :لسببين رئيسيين كما 
 تشجيع األدب والفنون األخرى.حيث ركز على الدراسات العلمية دون  النهضة التي حدثت في مصر في عهد محمد علي نوع -
 وهو تراث تقليدي متمركز في األزهر. 18طبيعة التراث الثثقافي في مصر الذي إنحدر من القرن  -

مع بعض المسيحيين المتعلمين في حلب والذين حملوا مشعل األدب صة اإلنفتاح الثقافي وخاالوضع في سوريا ولبنان بتسجيل نوع من وهكذا سمح 
ونذكر  ا ولبنانيثر في سور نتتمثل في عائلة اليازجي وعائلة البستاني ثم يأتي بعدهم مجموعة من كتاب الاألدباء  من العربي إلى لبنان فبرزت كوكبة

 مأثرا واضحا في النشاط الفكري والثوري في العالوغيرهم.وقد ترك هؤالء الكتاب وفرنسيس مرَّاش ،وأديب إسحاق،  هنا عبد الرحمان الكواكبي
 وكانوا على اتصال وثيق بالفكرالتحرري الغربي..العربي..

 جادة وناجحة.شعرية والبد من التذكير هنا أن النثر حظي باهتمام متزايد في هذه الفترة بينما لم تسجل محاوالت 
 19القرنحالة الشعر العربي في   

سجين المحسنات من بديع فقد كان .والمجامالت.ويكتب للتسلية واإلمتاع  متخلفا من الناحية الفنية والجمالية19كان الشعر العربي في أواخر القرن 
وأصبح الشعر صنعة ال فنا متميزا لهذا تميز بالصنعة والتقليد والتكلف ولم تكن له صلة بالنماذج الشعرية الراقية في القديم وال  وجناس وطباق.

ن التي عرفها القر بقي بعيدا نسبيا ولم تمسه إنجازات النهضة ي مجال النثر ، ويبدو أن مجال الشعر قد بالمغامرات الفكرية واألسلوبية  التي حدثت ف
19. 

 على امتداد الوطن العربي.. كانت موجودةهذه الفترة بالشعرفي ومن ناحية أخرى نالحظ أن نفس العيوب التي لحقت 
الجادة كير ببعض المحاوالت ذإال أنه البد من التحثين والنقاد يعتبرون محمود سامي البارودي رائد النهضة الشعرية العربية الحديثة اورغم أن معظم الب

 امتداد الوطن العربي..على 
لتي كانت سائدة في ظل الحكم المتردية بسبب األوضاع اإلجتماعية والسياسية اإلى الموضوع السياسي الثوري  يتجهفيها  الشعركان  في العراقف

وحيدر ، (1875-1805،وعبدالغفاراألخرس)(1863-1780يل)معبد الغني الجالجادة في العراق نذكر: العثماني.ومن أصحاب تلك المحاوالت 



هو  (1916-1849وبي)ب  محمد العيد الح  عددا من الباحثين يرى أن غير أن وصالح التميمي، وعبدالباقي العمري وغيرهم..(1886-1830الحلي)
إلى الشعرالعراقي أن يدخل وقد إستطاع  والعصرالحديث.لفترة المظلمة احلقة الوصل بين رائد الشعر العربي الحديث في العراق ، فهو في نظرهم 

 ..سالسة أكبر ورقة في العواطف،ولغة شعرية جديدة
الشاعر جبرائيل وأشير هنا إلى ، الشعري المتميزم تميزوا بمواقفهم الجريئة وأسلوبهسجلها شعراء من جهتها تجارب مهمة في الشعر كما شهدت سوريا 

الشاعر رزق اهلل حسون الذي أصدر ديوانْين األول الواقع.كما نذكر أيضا الذي ُعرف عنه كتابة شعر اإلحتجاج والتمرد على  (1892-1836دالَّل)
في يقظة وساعد بشكل عام من شعراء سوريا ولبنان ، يكتب عن الحرية  ، وكان حسون كغيره النفحات(والثاني )،1867في عام  )أشعر الشعراء(

 الوعي فيه..الشعب العربي وبعث 
  وأصدر كان أول من إستطاع التخلص من الطريقة التقليدية البالية في التعبير، 1907يي فتوفويبدو أن الشاعر اللبناني خليل خوري الذي

قد و  ..وتكمن أصالته وتميزه في تناوله الجديد للشعرواستخدامه الطريف للصورة الشعرية مع الحفاظ على قوة األسلوب واللغة.أربعة دواوين
نفوس القراء ورغم ذلك لم يحدث التأثير المطلوب في  تفوق على رزق اهلل حسون الذي يعتبر من المجددين في الموضوعات واألغراض،

 نظرا للطبيعة الالثورية التي تميزت به أشعاره..
 
 
 

 


