
 (1المحاضرة )
 تمهيد في الحياة االدبية وعوامل نهضتها 

ىـ(، وعمى مدى =>=انتيت الحياة االدبية والفكرية لألمة العربية، منذ احتالل بغداد )
أكثر من خمسة قرون، إلى سبات طويل، كاد يمزق أوصاليا وينتيي بيا إلى الشعور بفقدان 

بعناصر القوة واألصالو، بفضل القران  شخصيتيا، وضياع ىويتيا إال إن لغتيا ظمت تحتفظ
العظيم، الذي حفظ ليا عوامل الصمة بين أبنائيا وبين غيرىم من أبناء األمم األخرى، وظل 

 اإلسالم يمثل اآلصرة القوية بين شعوب االمم االسالمية المختمفة.
عشر وقد وصمت أوضاع األمة العربية في نياية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 

إلى حالة من التمزق، كادت تفقد ابناءىا كل أمل بعودة الصورة المشرقة إلى ما كانت عميو أيام 
 عزىا ومتعتيا.

غير أن العديد من األحداث السياسية والعوامل الفكرية وألسباب العممية، منذ بداية القرن 
القرن إلى يقظة  التاسع عشر، كانت تشير إلى حالة من التمممل، الذي انتيى في منتصف ذلك

أدبية وفكرية وسياسية، ما لبثت أن حققت ليا الكثير مما كان ينشده ابناؤىا عمى مدى عدة 
قرون، إال إن ىذه النيضة كانت وئيدة الحركة، ولكنيا ما لبثت أن أتت أكميا في نياية القرن 

مفكرين، حتى التاسع عشر، وبفضل ممن قيضو اهلل من ابناء األمة من المصمحين، واألدباء ال
 وجدنا صورة األدب بخاصة، تتميز تميزًا ممحوظًا عما كانت عميو في بداية ذلكم القرن. 

ولعل ما الحفي افق األمة من عوامل النيضة االدبية، كان يشكل مبادرة واضحة في 
 تغير صورة االدب إلى حالة افضل بكثير مما كانت عميو في بداية القرن الماضي. 

 ?@<8سين عمى تأثير حممة نابميون عمى مصر عام ويؤكد بعض الدار 
، إذ يرى ىؤالء أن بعض ما حققو غزو ىذا القائد الفرنسي، كان إيجابيًا ال يخطر عمى بال، فقد 
حقق العديد من االصالحات التي لم تكن ىذه لحممتو التي لم تدم اكثر من ثالث سنوات ظيرت 

قامة بوادرىا بدخول مظاىر المدينة الحديثة في مص ر، كإنشاء المسارح وبناء المدارس، وا 
العربية األخرى تعيش وقتئذ حالة المصانع ، وتأسيس الجرائد وغيرىا، في حين كانت األقطار  

من التردي، سببتيا ىزائم العثمانين أمام خصوميم  الذين تألبوا عمييم ، ولم يكن في قدرة 
عن كتب، انتشار المراصد والمكتبات المصريين أن يحققوا بعض مظاىر المدنية، ويشاىدوا 

وأماكن البحث وغيرىا، والتي فتحت أذىانيم ، وحررت عقوليم ونبيتيم الى واقعيم المتردي الذي 
 كانوا يعيشون في ظمو. 

والحق أن الكثير من المكاسب التي تحققت البناء وادي النيل جراء احتالل نابميون 
المجمتع العممي المصري الذي تأسس في نفس السنة التي لبالدىم، قد انتيى إلى نتائج إيجابية، ف

دخل فييا ىذا الغازي الفرنسي، قد حقق برامج عممية وتطبيقية أتت أكميا نتائج إيجابية، إذ اىتم 



ىذا المجمع باألبجاث التاريخية والطبيعية والصناعية والكيميائية، وعني بالعموم التطبيقية من 
ما عني باآلداب والفنون، وكان من النتائج غير المباشرة طبيعيات واقتصاد ورياضيات، ك

وخصوصًا بعد ما صار محمد عمي حاكمًا لمصر، تعدو وقد تسمحوا بما تعمموه واتقنوه، وييمنا 
من ىذا عمى الخصوص أثرىم في الترجمة والتأليف والذي أدى إلى إحياء المغة وآدابيا ألن 

نوا أن ال سبيل إلى تقدم األمة إال بإحياء تراثيا المغوي ىؤالء المبعوثين قد توسعت مداركيم وأيق
 واألدبي والتاريخي والفكري والعممي. 

كان من الذي وكان من أبرز من لمعت اسماؤىم في سماء الترجمة، رفاعة الطيطاوي 
ذلكن ذكاء أوائل المبعوثين إلى فرنسا، التي قضى فييا ست سنوات يدرس ويتعمم وتساعده عمى 

س متوثب وحرص عمى حب الوطن، وتوزعت اىتماماتو عمى كل الوان المعرفة من متوقد وح
اىتمام بالتاريخ والجغرافية والفمسفة واالدب والقانون، وقد اتقن المغة الفرنسية اتقانًا ال مثيل لو عند 
غيره وأسيم في ترسيخ كل ىذه االىتمامات، العديد من المناصب التي شغميا، والتي تتوجت بفتح 

درسة االلسن( التي لم يقتصر فييا عمى تدريس الفرنسية  فحسب، بل كذلك التركية والفارسية )م
وااليطالية واالنكميزية، إضافة إلى الشريعة اإلسالمية والشرائع األجنبية والتاريخ والجغرافية، وكان 

والنقد حصيمة وكان حصيمة ذلك ترجمة الكثير من األدب والشعر الفرنسي، وتأليف كتب االدب 
 العربي.

وقد اقتضى عنصر الترجمة، تأسيس المطبعة لطبع ما يترجم ويؤلف وينشر والواقع أن 
ما طبع بالعربية ألول مرة لم يكن في مصر بالذات ولم يتحقق بفضل مطبعة نابميون التي 
اشتراىا المصريون، ألن أول مطبعة عربية قد وجدت في إيطاليا وأول كتاب عربي كان قد طبع 

أما أول  =7<8كما سبق السوريون غيرىم في تأسيس أول مطبعة سنة  ?9<8ستانة عام باال
مطبعة تتأسس في مصر فيي مطبعة بوالق التي اشتراىا محمد عمي حينما صار واليًا عمى 

 .99?8مصر عام 
 ;:?8وتولى تأسيس المطابع في مصر وسوريا ولبنان فتتأسس مطبعة في بيروت عام 

 .م ?;@8اليسوعيين عام  ومطبعة االباء
والشك أن لشيوع الطباعة تأثيرًا شديدًا في نشر الوعي األدبي والعممي والفكري، عمومًا 
وفي تحقيق عصر االىتمام بالتراث، بما يحقق منو ويطبع ويعمم عمى الناس، وقد تحقق بفضل 

أ صحيفتين يد مصر بيا كان عمى أيام نابميون، إذ انشالمطبعة إنشاء الصحف. وأول ع
وىي سنة تأسيس مطبعة بوالق،  99?8فرنسيتين، أما أول صحيفة فقد انشئت في مصر عام 

ثم تال ذلك إنشاء  ?9?8وانشئت بعد ذلك صحيفة أخرى عربية، وىي جريدة الوقائع عام 
شيوع التأليف وخصوصًا الكتب الصحف عمى عيد الخديوي إسماعيل، ومن آثار الطباعة أيضًا 

حياء المخطوطات المختمفة وتعميميا عمى مختمف طبقات الشعب بعد أن كانت العربية وال دينية وا 



مقتصرة عمى الموسرين من الناس، وأول مكتبة فتحت أبوابيا لعموم الشعب، ىي دار الكتب 
 المصرية التي ارتبطت بمطبعة بوالق والتي ال تزال تحتفظ بكنوز المخطوطات والمطبوعات.

قبل عيد الخديوي اسماعيل، وىو عنصر كان يتقدم باألدب كل تمك المظاىر كانت 
والشعر بخطى وئيدة، حتى أن كان عيد إسماعيل، قيض لمصر أن تخطوا خطوات أوسع وأسرع 
في ميدان األدب والشعر والثقافة: فقد أمد التعميم بنسغ من الحيوية الصادقة، فانشأ المدارس 

إلى عيده في حياتيا الثقافية والعممية، وانشأ  واستمر في رفد المبعثات بكل ما تحتاجو مصر
ىذه الدار وال ، وعنيت 8<?8دار العموم عام مدرسة الحقوق، وأسس عمي مبارك عمى عيده 

دار الكتب المصرية، وتأسست تزال، بالمغة واالدب والدين وتأسست مدارس لمبنات، وأقيمت 
 الجمعيات العممية، وقام المجمع العممي. 

عمى عيده فقد واكبت تطور الطباعة، ونمو المكتبات واتساع التعميم أما الصحافة 
يعكس الذي كان والثقافة ويعزى نشاط الصحافة في ميداني االدب والسياسة إلى عبد اهلل النديم 

 وجو مصر الوطني والسياسي الخاص.
وفي عيد إسماعيل نشطت الطباعة، وما تؤول إليو من طبع كتب التراث، فعمى عيده 

ت أميات الكتب كاألغاني والمثل السائر وتاريخ ابن خمدون ومقدمتو والعقد الفريد وفقو المغة طبع
لمثعالبي ووفيات االعيان واحياء عموم الدين وتفسير الرازي والبخاري ونفح الطيب وقانون ابن 

 سينا في الطب.
مما كانت القرن التاسع عشر احسن حااًل ولم تكن الحياة االدبية في سوريا في مطمع 

عميو في مصر وكان الشعر ال يتسع في موضوعاتو الكثر من المدائح والمراثي وشعر 
 المناسبات المشحونة بالممق والرياء، والبعيدة عن الصدق.

وىكذا ينحصر الشعر في نطاق ضيق، سواء  في موضوعاتو أو أساليبو أو أفكاره ولعل 
م الخاصة، ومشاكميم الكثيرة، الكثيرة، كان كفياًل الناس بأمورىضعف الثقافة وجيل الوالة وانشغال 

والفكرية التي تحققت في بأن يجعل من الشعر واالدب بضاعة رخيصة، وتكاد اليقظة األدبية 
مصر تتكرر في صورة مماثمة في سوريا، فإذا كان قد قيض لمصر العديد من العوامل التي 

قبل، فقد تييأ لسوريا من العوامل مثمما  أثرت في يقظتيا وتقدمت بيا عمى نحو أفضل وأعظم من
ذا كان الخديوي إسماعيل قد أسيم إسيامًا فاعاًل في تقدم الحركة األدبية والفكرية  توفر لمصر، وا 

ذا كان في سوريا يسيم االسيام نفسو والعممية في مصر، فقد كان مدحو باشا  في ىذه الحركة، وا 
ر الفكر  الديني والتحرر السياسي، وتييأ لو أمثال الحركة االدبية في مصر قد اقترن بتطو تطور 

الشيخ محمد عبده وجمال الدين االفغاني ورفاعة الطيطاوي وغيرىم، فقد اقترن تطور الحركة 
الفكرية واالدبية في سوريا بالنيوض الديني والتحرر السياسي أيضًا وتييأ لو رجال من أمثال عبد 

واليازجي والشيخ جمال الدين االفغاني أيضًا، يضاف إلى الرحمن الكواكبي واحمد فارس الشدياق 



ىذا، حركة تحرر دينية ترجع إلى أصول السمف الصالح، يتزعميا محمد بن عبد الوىاب، وما 
 كان ليا من أثر في تطور الفكر الديني. 

وكما تم لمصر أن تنمو فييا حركة االدب والثقافة والعمم والفكر بوساطة البعثات، فقد تم 
 وريا مثل ذلك بوساطة البعثات أيضًا.لس

وقد كانت سوريا سباقة في مجال الطباعة، إذ كان )السوريون أسبق المشارقة إلى الطبع 
وتوالى في سوريا بعد ذلك، تأسيس  باألحرف العربية، واسبق المدن إلى ىذا الفضل حمب(

طبعة المارونية في حمب عام ، وتمتيا الم>>?8المطابع، فكانت المطبعة الثانية في الشام عام 
، وتمى ذلك عدة مطابع في دمشق وحمب وغيرىا من ;=?8م، وأخرى في دمشق عام <>?8

أما في لبنان وفي القدس، فقد فاق عدد المطابع ما كان موجودًا في سوريا ومصر ،المدن السورية 
 . ( مطبعة(<8بيروت )( مطبعة وفي 99إذ بمغ عددىا في القدس، )

أثر تأسيس المطابع في سوريا نشطت الصحافة، فقد أصدر رزق اهلل حسون وعمى 
اول جريدة لو، وتبعو اسكندر شميوب الدمشقي فأصدر عام  >>?8الحمبي في استنبول عام 

أصدر جبرائيل الدالل جريدة  <<?8، صحيفة السمطنة في استنبول أيضًا، وفي عام <>?8
 الصدى في باريس.

ء الصحف من قبل الصحفيين السوريين في سوريا نفسيا، ثم توالى بعد ذلك انشا
فصدرت جريدة الشيباء في حمب واشترك في تحريرييا عبد الرحمن الكواكبي وىاشم العطار، ثم 
أصدر الكواكبي بعد ذلك جريدة الشيب التي عطمت بسبب طبيعتيا الثورية، وفي دمشق صدرت 

ثم مرآة االخالق  ?<?8عزة العابد عام ، ثم جريدة دمشق الحمد >=?8جريدة )سوريا( عام 
 .=??8لسميم وحنا عنجوري عام 

أحد أما رائد الصحافة العربية االول اديب اسحاق، فقد انطمق إلى خارج سوريا )ليكون 
بعد أن ضاقت أحوال بمده عن حرية القول، فأسيم في العمل الصحفي في  رواد الصحافة الحرة(

 وباريس.بيروت والقاىرة واالسكندرية 
نشاطو الفكري عمى لمسبب نفسو )واستأنف كما رحل عن حمب عبد الرحمن الكواكبي 

صفحات )المؤيد(، وأتيح لو في ذلك المناخ المواتي نشر كتابيو الجميمين )طبائع االستبداد( و)أم 
القرى( ، كذلك الذ محمد كرد عمي بارض الكنانة حيث أصدر مجمة )المقتبس( وفعل ذلك سميم 

 . وي وسميم عنجوري وتوفيق حامد واسكندر شميوب االبن وعبد القادر المغربي وغيرىم(الحم
ولعل رحيل ىذه الصفوة من رواد الصحافة السورية إلى مصر بسبب ضيق الحرية 
الصحافية في بمدىم، كان واحدًا من األسباب التي غذت الصحافة المصرية، وأمدتيا بنسغ شديد 

 من االصالة والقوة.



ذا كان عامل الطباعة والصحافة قد لعب دورًا فاعاًل في حركة النيضة االدبية في كل وا  
من مصر وسوريا، فإنو لم يفعل الفعل نفسو في العراق: فعمى الرغم من أن الصحافة العربية في 
ىذا القطر قد وجدت في وقت مبكر، إذ إن )أول جريدة عراقية بالعربية وىي الزوراء صدرت عام 

عمى الرغم من ىذا الوقت المبكر، إال أن صحيفة واحدة ال يمكن  زمن مدحت باشا( في @=?8
أن تؤدي وظيفتيا في حركة النيضة االدبية والفكرية، إذ أن الشعب في العراق لم يكن وقتئذ مييأ 

االجتماعية واالقتصادية، والطباق الجيل عمى الستقبال الصحافة، بسبب من كثره مشاكميم 
ىذه كانت )تعتبر بحق الحجر  جريدة الزوراء فإن ىذا االغمبية العظمى من سكانو، ومع 

وتكمن  (8)االساس في خمق الصحافة العراقية الحرة، وكان العراق انئذ محرومًا من الصحافة(
العراق، وىي مطبعة الزوراء التي أىمية ىذه الصحيفة أنيا ارتبطتة بأول مطبعة تأسست في 

جمبيا الوالي مدحت باشا من فرنسا في السنة التي أسس فييا الزوراء نفسيا )ثم أصدر العثمانيون 
 . (;8@8واحتجبت عام  >??8بعد ذلك جريدة الموصل عام 

ويبدو إن العثمانيين لم يرق ليم صدور الصحف بسبب من الدور التحرري يمكن أن 
 األمم التي كانت تقع تحت سيطرتيا. تؤديو لشعوب

عمى أن تتابع صدور الصحف العربية في العراق، قد استمر بعد إعالن الدستور، فقد 
وترأس تحرير القسم العربي فييا الشاعر معروف الرصافي، كما  @7@8صدرت جريدة بغداد عام 

يرين واالرشاد صدرت مجموعة من الصحف في السنة نفسيا في بغداد، وىي الرقيب وبين الن
 87@8والعراق والرشاد، وفي عام واالنقالب والتعاون والروضة والحقيقة وصدى بابل والزىور 

( >8) 88@8صدرت صحف الرياض والظريف والفرات والرصافة وغيرىا، ثم صدرت في عام 
الصحف صدور مجموعة )من وتتابع مع صدور صدرت ست صحف  89@8صحيفة وفي عام 

مجمة لغة العرب النستاس ماري واالجتماعية والتاريخية والفكرية وفي مقدمتيا األدبية المجالت 
والواقع ان تأثير الصحف في ىذه الفترة كان  الكرممي وشمس المعارف البراىيم صالح شكر(

محدودًا السباب عديدة منيا ما يتعمق بواقعيا االقتصادي والفني، ومنيا ما يتصل بالجميور الذي 
 ذ يعي بالصحافة لجيمو وبسبب مشاكمو المختمفة األخرى.وقتئلم يكن 

الفترة في ىذه إال إن تأثير الصحافة صار مجديًا، منذ فترة الحكم الشعبي ألن )الصحف 
إبراىيم صالح شكر أسيموا في الكتابة تميزت بنشر الوعي الوطني والقومي والفكري. ومن الذين 

الشبيبي وروفائيل بطي روف الرصافي وباقر وابراىيم حممي العمر وانستاس الكرممي ومع
 .وعشرات من أدباء وكتاب البالد العربية(
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ويفيم من ىذا أن فاعمية الصحافة في العراق لم تأخذ دورىا وتؤدي وزيفتيا األدبية 
والفكرية، إال بعد فترة الحكم الشعبي وىي بال ريب فترة متأخرة إذا قيست بمثيالتيا في مصر 

الصحف كان معظميم في ىذه خصوصًا إذا عممنا إن الذين أسيمت أقالميم  ن، وسوريا ولبنا
 من الشعراء واالدباء والكتاب.

عمى تقدمو الصحافة العربية في بعض األقطار العربية وفي مصر ولعل ما كانت 
تقدمو الصحافة العراقية من إسيام في النيضة االدبية في العراق، كان يفوق ما كانت الخصوص 

مؤسسة رافقت كمًا ونوعًا، وبسبب الظروف المواتية التي نيضة الصحافة في ىذه األقطار  بسبب
، بسبب عمى الخصوص تحتضن الصحفيين العرب من كل قطر الصحافة آنئذ، إذ كانت مصر 

ببعضيم إلى أن يبعث بانتاجو االدبي إلى توفر الحرية فييا أكثر من أي قطر آخر، وىذا ما حدا 
صحف العراق آنئذ، تضيق بأقالميم تستقبل كتاباتيم، في حين كانت كانت صحف مصر التي 

 إلى حد بعيد.
يكن من أمر عامل الصحافة العراقية ودورىا في تعميم الثقافة ونشرىا، فإنيا لم وميما 

تقم بدورىا الفاعل كما قامت في مصر وغيرىا من األقطار العربية، ولكن تمك البذرة التي نمت 
والمثقفين حين وقتئذ، قد صارت نبتًا غضًا فيما بعد، وفتحت أذرعيا لكل الواعين  نموًا بطيئاً 
في تطورىا حتى صارت من أشد العوامل تأثيرًا، ويجدر الظروف التي أسيمت أتيحت 

بالمالحظة، أن أىمية الصحافة، لم تقف عند حدود واجبيا السياسي والنضالي وحسب، بل تعدت 
واحتضانو الجانب الثقافي، فتعيدت الشعراء واالدباء بالعناية  ذلك إلى بحث الوعي الفكري

والرعاية وذلك بنشر انتاجيم من الشعر والقصة والمقالة وغير ذلك مما أسيم في حياة األمة 
 واالدبية، إضافة إلى ما ترعاه من مقاالت سياسية واجتماعية وغيرىا.الثقافية 

من العوامل المؤثرة في نشاط الحركة  وعمى العموم، فإن عنصر الصحافة كان واحداً 
الثقافية، خصوصًا إن الذين أسيموا فييا كانوا يكتبون في كل ميدان فمم يقتصر الشاعر منيم 

النقدية واالدبية، بل كان الواحد منيم شاعرًا عمى نظم القصائد وال الناقد عمى توجيو مقاالتو 
 دينيًا. أو ثائرًا اسيًا وناقدًا ومفكرًا ومصمحًا اجتماعيًا أو مناضاًل سي

إذ لم الصحافة كان يجسد تطبيقًا لمفيوم الوحدة، أن عنصر الحظة أيضًا، لمباكما يجدر 
تقتصر الصحف المصرية أو السورية أو العراقية عمى نشر ما يصدر في أقطارىا حسب، 

رحمن أسحق وعبد الالسوريون كانوا عنصرًا فاعاًل في الصحافة المصرية فأديب فالصحفيون 
الكواكبي ومحمد كرد عمي وغيرىم كانوا يصدرون صحفيم في مصر، وكانت الصحف المصرية 

والسوريين والمبنانيين، ولعل السبب في ىذا انمصر كانت والكتاب العراقيين تنشر إنتاج الشعراء 
مفروضة عمى منذ عيد محمد عمي الذي استقل بيا عن العثمانيين بعيدة عن الرقابة التي كانت 

والكتاب ينزحون العشرات من الصحفيين واالدباء والشعراء ألقطار العربية األخرى. ومن ىنا تجد ا



االقطار العربية وأدباء إلى أرض الكنانة، ويمارسون نشر انتاجيم بكل حرية، بل لقد كان شعراء 
ينشر لمرصافي المختمفة يبعثون بإنتاجيم األدبي إلى الصحف المصرية، من ذلك ما كان 

ينشره الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي في تمك الصحف، التي ما أن لزىاوي، أو ما كان وا
 تصل إلى العراق حتى يتمقفيا القراء، ويقبمون عمى قراءتيا.

ولعل من المفيد أن ننوه بما كان يطبع من دواوين وكتب لمعراقيين والسوريين في مطابع 
نة أفضل مما كانت عميو في األقطار العربية مصر، حيث كانت ظروف الطبع في أرض الكنا

 األخرى.
نياية إن العوامل التي ذكرت، والتي كان تأثيرىا مباشرًا في نيضة الحياة األدبية منذ 

القرن التاسع عشر، لم تقتصر عمى ما ذكرنا وحسب، فقد كانت ىناك عوامل أخرى ال تقل أىمية 
ة. فقد تأثر مجموعة من شباب الوطن العربي بالثورات عنيا، ومنيا اليقظة السياسية والوثبة الديني

بالمواطنة  يقوم عمى االعتداءقوميًا وسمكت في دعوتيا منيجًا السياسية التي تفجرت في أوربا، 
القومية العربية شباب عنوا باالدب واتصموا عمى الدعوة القائمين الصحيحة، وقد كان معظم 

ي دعواتيم نادوا بحرية الفكر، وطالبوا بوحدة االمة، وبشروة بالمبادئ الحرة، واألفكار الجديدة. وف
بسمو المبادئ، فغرسوا في دعوتيم مبادئ الحرية ودعواتيا االنسانية. وكانوا يعمنون عن ذلك كمو 
في ما يصدرونو من نشرات أو كراريس صغيرة، وقد التأمت تمك المحاوالت في جمعيات سرية 

ربية وحريتيا ووحدتيا. ومن تمك الجمعيات الجمعية القحطانية تدعو إلى تحرير أقطار األمة الع
 وجمعية العيد وجمعية العربية الفتاة والمنتدى االدبي وغيرىا.

فكان يتمثل في اليقظة الدينية التي تولى مبدئيا جمال الدين االفغاني أما العامل الثاني 
 .وغيرىما، كما يتمثل في دعوة محمد بن عبد الوىابومحمد عبده 

ويقوم تأثير ىذا العمل عمى الدعوة إلى حرية االنسان وتحرير عقمو من القيود التي وقفت 
بينو وبين انطالقو، وحريتو في التفكير وفي الفعل، كما يقوم عمى تخميص الدين االسالمي 
وتعاليمو مما عمق بيا من شوائب. ومعنى ىذا أن اليقظة الدينية ىذه كانت تحاول الربط بين 

ألفكار وتحرير األدب والشعر أيضًا، لما ليذه النشاطات الفكرية من صمة بتحرير العقل تحرر ا
الذي يتوقف عميو تحرير النشاط االنساني ودليل ذلك ىو أن ما تحرر في النصف الثاني من 

وقد شمل الحياة العربية كميا، سواء منيا النشاط الفكري واالدبي أو القرن التاسع عشر وما بعده، 
ىو خيط الحياة اط الديني والقومي، ألن ىذه النشاطات كانت ترتبط بخيط دقيق واحد، النش

بفعل الظروف الصعبة التي ألمت باألمة العربية خفتت جذوة ىذه الحياة  فحين  االنسانية العربية،
واضطرب تفكيره قرون، ضعف معيا احساس االنسان منذ احتالل بغداد وما بعد ذلك بعدة 

اتصالو بما كان يجري في . وحين بدأ يستيقظ في القرن التاسع عشر عمى أثر ووىنت مشاعره
يشكل العالم األوربي وفي غيره، كان كل نشاط يتصل بو ويتمممل في ظل متغيرات ذلك القرن 



ذين المن تحت اولئك يحاول أن يزعزع االرض وحدة واحدة ال تتجزأ، فإذا بنا أمام تحرك ديني 
الذين حجر عقول الناس وكسب تاييدىم يقيم الدنيا ويقعدىا عمى العثمانيين احالوا الدين وسيمة ل

ذا بو يرى من الحركة  محمد بن عبد جعموا من أصحاب الطرق ودعاة التصوف ظاًل ليم، وا 
 يتيدد كيانو وييدد مصيره.الوىاب خطرًا 

األفغاني  مع دعوة التحرر الديني التي حمل لواءىا جمال الدين -زمنياً  -وقد توافق ذلك
وتالميذه من أمثال محمد عبده وغيره. كما توافق أيضًا مع دعوة عبد الرحمن الكواكبي في 
سوريا. وكانت ىناك أيضًا يقظة قوية متأثرة بالدعوات القومية التي اشتعل أوارىا في أوربا، ويتأثر 

من الزمن في أوربا.  دعاتيا من حممة االفكار الحرة واالقالم الجريئة الذين درسوا أو عاشوا ردحا
وقرأوا وتأثروا بافكار الثورة الفرنسية ومبادئيا، كما تأثروا باراء المفكرين االتراك الذين دعوا إلى 

روافدىا تنتيي إلى مبادئيا وتنوع مثل ىذه الدعوات أيضًا. فإذا بتمك الروافد وعمى اختالف 
ذا بأفكار األفغاني  ئ محمد بن عبد الوىاب من حيث ومحمد عبده تتفق مع مبادمصب واحد، وا 

ذا بيذا كمو يتفق المبدأ  عمى االقل . وأقصد أنيا تدعوان إلى ثورة عمى الواقع الديني المتجمد، وا 
 مع تحرر االنسان وأفكاره في دعوة الكواكبي وأبي الثناء اآللوسي ومحمد شكري االلوسي .

مقي عن نفسيا أكفان الموت من الغفوة، وتوىكذا وعمى غير موعد أو اتفاق، تفوق األمة 
ويستيقظ في آن واحد تقريبًا، المصمح الديني والثائر القومي والمفكر الحر، التي كادت تطيح بيا، 

بين ىذه العناصر المختمفة، كما يستيقظ معيم الشاعر والكاتب، حتى ليبدو أن ىناك اتفاقًا 
دة، التي ىبت من العالم االوربي والحالة أن ىذه اليقظة قد اتفقت عناصرىا بفعل الرياح الجدي

غير، وبفعل ذلك تأثر بيذه الرياح، مجموعة من االدباء والمفكرين والمجتيدين، قاموا قومة المت
في نفوسيم شعور متجدد وحماس شديد وتفكير جديد ، ولم تنفع كل أساليب واحدة، حيث تيقظ 

يقاف الثورة الث ائرة العارمة، فكانت محاولة البارودي في الحكم القائم انئذ في صد الريح العاتية، وا 
مجال الشعر تمثل خالصة ما انتيت إليو محاوالت مجموعة من الشعراء في العراق وسوريا 

استطاع ذلك، ىو ىذا الشاعر ومصر، لم تستطع أن تنشل الشعر من واقعو الفاسد، لكن الذي 
جتمع لدى احد من أبناء جيمو، الذي اشرنا إليو، بعد أن اجتمعت في شخصو وفي فنو قدرات لم ت

 وبذلك يكون البارودي رائدًا حقًا لمشعر الحديث.
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