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العثمانً استغرق المجتمع العربً سبات سٌاسً وعد العرب انفسهم جزء من االمبراطورٌة 

االقطار العربٌة كتن من اسباب هذا السبات ضٌاع السٌطرة العثمانٌة التً ضمت اغلب 

العسكرٌة والتجارٌة التً كانت فً العرب اٌام ازدهار حضارتهم وعزلت العرب عن العالم 

لكن مع حلول العصر الحدٌث وبالذات منذ مطلع القرن التاسع عشر اخذت االمة العربٌة تعً 

ن بكٌانهم وتنهم ٌشكلون امة لها خصائصها ذاتها وتستٌقظ من سباتها اذ عاد العرب ٌحسو

 . الذاتٌة من هنا بدأوا ٌطالبون بحقوقهم وتحسٌن اوضاعهم السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

 :وهناك هوامل ساعدت على النهضة األدبية منها

:البعثاتاوال : -  

فً عهد محمد علً الذي اكثر من هذه البعثات العلمٌة وكان  بدأت البعثات العلمٌة الى اوربا 

هدفه فً تقوٌة جٌشه وجعله على غرار الجٌوش االوربٌة وبناء دولة على وفق االسس الحدٌثة 

ولتحقٌق هذا الغرض بدأ اوال بتأسٌس مدارس حدٌثة فً مصر وجلب لها اساتذة اوربٌٌن غٌر 

 تتحقق اذا لم ٌكن المدرسون والعلماء من ابناء البالد انه راي فٌما بعد ان الفائدة المرجوة ال



لهذا فً التعجٌل فً تحقٌق اغراضه راح ٌرسل البعثات الى اوربا لٌتخصص ابناء البالد فً 

 . سائر العلوم التطبٌقٌة

طالبا للتخصص فً الهندسة  44م وضمت 6281بدأت البعثة األولى الى فرنسا فً عام 

ء والطباعة والمٌكانٌك واختار لها رفاعة الطهطاوي اماماوالطب والزراعة والكٌمٌا  

وتوالت البعثات فٌما بعد حتى اصبحت أحدى عشرة بعثة ومنها البعثة الطبٌة الكبرى فً عام 

ارسلت بعثة  6244وقد ضمت الطلبة النابهٌن فً مدرسة الطب المصرٌة وفً عام  6288

عثاته الكبرى ومن اجل هذه البعثة فتح ضمت بعض االمراء من اسرة محمد علً وكانت أخر ب

محمد علً مدرسة فً بارٌس سماها مدرسة البعوث ومن اشهر رجالها علً مبارك وتوقفت 

6241هذه البعثات فً عام   

كان للبعثات اثر كبٌر فً نهضة مصر وادخال العلم الحدٌث الٌها كما كان لها فضل فً احٌاء 

حدٌث بما ترجم اعضاؤها من كتب وما ادخلوه من اللغة العربٌة وجعلها مساٌرة للعلم ال

 . مصطلحات

 ثانيا:المدارس

عرفت مصر قبل غٌرها من االقطار العربٌة المدارس الحدٌثة فً عهد محمد علً وكان  

غرضه فً تأسٌسها تقوٌة جٌشه وتوطٌد اركان دولته ومن اهم المدارس التً اسسها المدرسة 

لٌة والهندسة ومدرسة الوالدة والتمرٌض ومدرسة الحربٌة ومدرسة الطب ومدرسة الصٌد

 . االلسن

وعلى الرغم من ان طابع هذه المدارس كان طابعا عسكرٌا وعملٌا استطاعت ان تجسد فً 

مصر بداٌات نهضتها العلمٌة لكن التعلٌم ٌصبه الركود بعد موت محمد علً وابنه ابراهٌم اذ 

تعود الحٌاة الى المدارس اذ ٌهتم بها  6218ال ٌهتم به عباس وسعٌد ومع عهد اسماعٌل 



اسماعٌل وٌنوعها فٌجعلها ابتدائٌة وثانوٌة وعالٌة وٌفتتح مدارس للبنات وانشأت فً عهده 

نظارة المعارف وعهد الٌها تنظٌم المدارس على نمط حدٌث كما ٌؤسس مدارس جدٌدة منها 

علوم ومدرسة المعلمٌن مدرس االدارة التً تصبح فٌها بعد مدرسة الحقوق ومدرسة دار ال

وٌطور مدرسة االلسن لتخرٌج المترجمٌن وفً هذه االوقات اٌضا ٌنشئ االجانب مدارس 

 . خصوصٌة

اذ ٌحاربون المدارس  6228لكن النشاط التعلٌمً ٌضعف مع احتالل االنكلٌز لمصر فً عام 

الرأي العام الحكومٌة وٌشجعون المدارس االجنبٌة غٌر أنهم فٌما بعد ٌتراجعون امام ضغط 

ٌطالب بعودة المدارس الحكومٌة التً تدرس باللغة العربٌة فانتشر المدارس وتشمل سائر 

 . المحافظات

وعلى العموم ساهمت المدرسة مساهمة عظٌمة فً نشر التعلٌم والثقافة فً الوطن العربً 

ا تلعب هذه لذٌن تقوم اٌدٌهم النهضة العربٌة الحدٌثة كملوتخرج الكتاب والمثقفٌن الذٌن ا

المدرسة دورا عظٌما فً نشر اللغة العربٌة والنهوض بها ، وبعث االسلوب المرسل فً النثر 

بدال من االسلوب المزخرف والمسجوع الن هذا االسلوب المرسل هو الذي ٌكون قادرا على 

العلوم والمعارف الحدٌثة واٌصالها الى الطالب وسائر الناس باستٌعا  
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