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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اللهم إين أسـألك فـهم النـبيني وحـفظ املـرسـلني واملالئكة املقـربيـن اللهم 

ألـسنتنا عــامره بــذكرك وقـلوبـنا بخـشيـتك وأسـرارنـا بطـاعـتك  اجـعل

 ونعـم الوكــيلشـيء قـديــر حسبنــا  إنك عـىل كـل

 :مفهوم املقالة وتطورها

هي القول واجلمع  واملقالةمصدر يقول قوالً وقيال ومقالة ومقاالً ،  :املقالة لغة

وأخربت  :قديم كقول النابغة الذبياينمقاالت وقد وردت هذه اللفظة يف الشعر ال

                                                                    وتلك التي تصطك منها املسامع                                  خري الناس أنك ملتني           

 عــــك رائثـــلــــاء مــقـن تلـك مـــوذله            سوف أنـالد قلت ة أن ققالم 

 :بن زهريوقال كعب 

 أســـــرع من منــــحدر ســائــل     ــا         ـــالــة الســوء إىل أهلهـــقـــم

 ذمــــــــوه بـالــحق وبــالباطـــل     ـــا النـــاس إلـى ذمه         ومـــن دع    

فقه غري فرب حامل  اهلل امرأ سمع مقالتي فبلغها نرض:)  وجاء يف خطبة الوداع

 .(فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
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 :املقالة عند  فيرعت

هي قطعة نثرية حمدودة يف الطول واملوضوع تكتب  :حممد يوسف نجم/د.1

بطريقة عفوية رسيعة خالية من الكلفة والرهق ورشطها األول أن تكون تعبريا 

  .صادقا عن شخصية الكاتب

داعية وموضوع معني،حيتوي فكرة قبل كل يشء وموضوع،فكرة  :سيد قطب.2

قضية جتمع عنارصها وترتب بحيث تؤدي إىل نتيجة .عىل قضية يراد بحثها

معينة،وغاية مرسومة من أول األمر وليس االنفعال الوجداين هو غايتها ولكنه 

 .االقتناع الفكري

الفكر املقالة تتناول املوضوعات التي يمتزج فيها  :الطويل عبد الرزاق/د.3

من  وما يشيعهبالعاطفة يف عبارة واضحة منتقاة مع مالئمة بني اللفظ واملعنى 

 .إحياءات

 

 

 

 

 



 4 
 

 :عنارص املقال

 يعّد من العنارص املهمة يف املقاالت، فكلام كان العنوان : عنوان املقال

جذابًا، ومكتوبًا بطريقة حمرتفة ساهم ذلك يف جذب الناس لقراءة املقال، 

 .تهوالتعّرف عىل حمتويا

 هي بداية املقال، والتي تطرح الفكرة الرئيسية التي اعتمد عليها : املقدمة

 .الكاتب يف كتابة مقاله، ومتهد لوصف املحتويات التي سيتضمنها

 هي كاّفة الفقرات التي يكتبها الكاتب يف مقاله، وتوضح : املحتويات

 .األفكار التي يريد توصيلها بشكل أكثر تفصيالً 

 هي الفقرة األخرية يف املقال، ويضع فيها الكاتب اقرتاحات،  :اخلامتة

 .ونتائج، أو تتضّمن فكرة معينة ترتبط بالفكرة الرئيسية اخلاصة باملقال

 

 :نشأة املقال

ليس غريبًا عىل مايبدو  عىل اللغة العربية ولكنها تعد جديدة إن معنى كلمة املقالة 

بعض ض املوضوعات التي حتّدث عنها يف أدبنا من حيث الداللة الفنية فنجد بع

رسائل اجلاحظ وبعض : تقرتب اقرتابًا شديدًا من فن املقالة مثلكّتاب الرتاث 

الكاتب عن الكتابة  عبد احلميدفصوله يف كتابيه البخالء واحليوان،ومثل كالم 
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لرشوط الفنية يف والشطرنج والصيد يف مقاالت مطولة ولكن تنقصها بعض ا

 .احلديثةاملقالة 

املحدثني أن فن املقالة بمعناه القديم واحلديث يرتبط ارتباطًا ويرى بعض األدباء 

مبارشًا بظهور الصحف وعارض هذا الرأي بعض األدباء العرب ونستطيع أن 

 :يف رأينينوجز هذه اآلراء بالنسبة لنشأة املقالة وارتباطها بالصحف 

ره بالصحافة وصاحب هذا يقول هذا الرأي إن فن املقالة اليرتبط ظهو .1

يف كتابه األدب وفنونه إذ يرى أن فن املقالة ُعرف  حممد مندور/دالرأي هو 

قبل أن خيرتع فن الطباعة اآللية وقبل ظهور الصحف بقرون طويلة إذ 

استأثر بعض األدباء اليونانيني القدماء بفن املقالة واختاروه قالبًا فنيًا 

الشخصيات النمطية،وقد حلل الكاتب  وكانت أقدم صورة للمقالة الفنية

يف كل صورة منها السامت املختلفة ألنواع السلوك البرشي السليم أو 

سلوك :املعيب بحيث ُتعّد كل صورة منها جتسيدًا لنمط من السلوك مثل

وغريها وهي صورة جمردة ...الشجاع ،والكريم،والبخيل ،واجلبان،واملنافق

ها عاشت فعاًل يف عرصه ولذلك أي مل يرسمها الكاتب لشخصية بعين

هذه الصور عند الكاتب  حممد مندور/دسميت بالصورة النمطية وقد شبه 

رسالة الرتبيع :اليوناين ببعض الصور الكالمية يف رسائل اجلاحظ مثل

والتدوير وهي صورة قلمية مسهبة يف خصمه أمحد بن عبد الوهاب بام فيه 

 .من قبح جسدي ومعنوي
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عظم النّقاد الذين ذهبوا إىل أن نشأة فن املقالة مرتبط وخالف هذا الرأي م .2

ويمثل هذا الرأي جمموعة من النّقاد مثل ارتباطًا مبارشًا بظهور الصحف 

بتاريخ والذي يرى أن تاريخ املقالة عند العرب مرتبط  إسامعيلعزالدين /د

 .الصحافة وهو تاريخ اليرجع بنا إىل الوراء أكثر من قرن ونصف

وقد دخل املقال يف احلياة العربية األدبية بعد أن أخذ وضعه احلديث يف 

املقالة )صاحب كتاب عبدالعزيز محزة/داآلداب األوروبية ويرى 

إىل أن فن املقالة ارتبط بظهور الصحافة إذ يرى أنه جاء استجابة (الصحفية

تابة لرضورات سياسية واجتامعية وذلك حني اجته فريق من املثقفني إىل الك

متأخذين من الصحافة أداة لتوصيل آراءهم  اإلصالحيةيف اجلوانب 

صاحب  أمحد هيكل/دوأفكارهم إىل مواطنيهم ويرى الرأي نفسه 

صاحب  عمر الدسوقي/د،وكذلك (تطور األدب احلديث يف مرص)كتاب

 (.األدب احلديث)كتاب

 :تطور املقالة يف األدب العريب احلديث

أدبنا العريب احلديث بتطور الصحافة فقد نشأت يف يرتبط تطور املقالة يف 

حضن الصحافة واستمدت منها نسمة احلياة منذ ظهورها وخدمت 

أغراضها املختلفة ومحلت إىل قرائها آراء حمررهيا وكتاهبا وقد مّرت املقالة 

 :األدبية العربية يف تطورها بعدة مراحل
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ميها مرحلة النشأة وهي تلك املرحلة التي نشأت فيها يمكن أن نس .1

عبد ،رفاعة رافع الطهطاوي: الصحافة ومن أشهر كّتاب هذه املرحلة

وغريمها وقد نرشوا مقاالهتم يف الوقائع املرصية و وادي  أبو السعود اهلل

وقد ظهرت املقالة عىل أيدهيم بصورة بدائية .الخ...النيل ومرآة الرشق

وهبم أقرب إىل أساليب عرص االنحطاط فهو يزهو فّجة وكان أسل

بالسجع الغّث واملحسنات البديعية والزخارف املتكلفة املمجوجة وقد 

كانت الشئون السياسية هي املوضوع األول هلذه املقاالت وإن كانوا 

 .أحيانًا ـ أي الكّتاب ـ يعرضون لبعض الشئون التعليمية

الطور الثاين وفيه ظهرت املدرسة الصحفية الثانية التي تأثرت بدعوة  .2

وبنشأة احلزب الوطني األول وبروح الثورة  مجال الدين األفغاين

واالندفاع وقد برز يف هذه املرحلة عدد من الشخصيات التي ارتبط 

سليم ،أديب إسحاق:تارخيها بتاريخ الكفاح الوطني يف مرص ومنهم

 .وغريهم املويلحي إبراهيم،حممد عبده، نديم عبد اهلل،النّقاش

وقد حتللت هذه املدرسة من قيود السجع إىل حّد بعيد وأخذت تقرتب 

وحركته  حممد عبدهمن الشعب شيئًا فشيئًا وذلك بتأثري الشيخ 

 األهرام،مرص، التجارة،: اإلصالحية ومن أهم الكتب التي كتبوا فيها

 .احلقوق الفالح،
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وفيه ظهرت طالئع املدرسة الصحفية احلديثة ومن  أما الطور الثالث .3

حممد رشيد ،ويل الدين يكن، مصطفى كامل،عيل يوسف:كّتاهبا

وهذه املدرسة نشأت يف عهد االحتالل .لطفي السيد،خليل مطران،رضا

وتأثرت بالنزعات الوطنية واإلصالحية التي سبقته وبالنزعات احلزبية 

 .التي تلته

يمّثل احلزب الوطني وينرش مبادئه عىل صفحات  مصطفى كاملوكان 

يمّثل حزب األمة الذي كان يضم مثقفي  لطفي السيد،بينام "اللواء"

 ."اجلريدة"ذلك العرص وينرش أفكاره السياسية والثقافية عىل صفحات 

واحلقيقة أن أكثر هذه الصحف اجتهت اجتاهًا سياسيًا قويًا فكانت املقالة 

وضوع وهي أقرب إىل اخلطبة احلامسية منها إىل فيها حمدودة بحدود امل

فقد متيزت يف ذلك احلني بأهنا حتمل  "اجلريدة"أما .اهلادئة املتزنةاملقالة 

دعوة التجديد والبعث عىل أساس العلم احلديث ولذا ُعنيت بشئون 

الرتبية والتعليم،وقد رّبت عددًا من الكّتاب الذين قادوا احلركة األدبية 

 عبد احلميد،شكري عبد الرمحن: فيام بعد ومنهم واالجتامعية

طه ،هيكل حممد حسني،حممد السباعي،عبدالعزيز البرشي،محدي

 .الخ...عباس حممود العّقاد،املازين عبد القادرإبراهيم ،حسني
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وهؤالء يف احلقيقة هم أساس احلركة األدبية احلديثة التي ظهرت بني 

بينهم فكان منهم الناقد و املؤرخ احلزبني وقد توزعوا شئون الكتابة فيام 

 ...واملريب واملتفلسف واخلطيب والسيايس والقاص

وجريدته حتى  لطفي السيدومن هنا ندرك أمهية الدور الذي لعبه 

 .يدعونه بأستاذ اجليلأصبح الباحثون 

وقد خطت هذه املدرسة باألسلوب األديب خطوات جبارة فخلصته من 

حرًا طليقًا محولته من األفكار واملعاين قيود الصنعة والسجع وأطلقته 

 .تفوق محولته من الزخرف والعبث البديعي

أ باحلرب العظمى األوىل وما تالها الطور الرابع املدرسة احلديثة وتبد .4

من أحداث جسام قلبت احلياة املرصية رأسًا عىل عقب وأهم هذه 

الفرتة م، وقد ظهر يف هذه 1111األحداث الثورة املرصية األوىل سنة 

من الصحف التي تركت أثرها يف احلياة األدبية عامة ويف املقالة خاصة 

وقد اجتذبت إليها أكثر  محدي لعبد احلميد "السفور"ومنها جريدة 

وجدي وهناك صحيفة  ملحمد فريد "الوجديات"و  "اجلريدة"كّتاب 

و  طه حسني.دوقد شارك يف حتريرها  ملحمود عزمي "االستقالل"

 عبد القادر إلبراهيم  "وعاألسب"و  حمد حسني هيكلمل "السياسة"

إىل غري ذلك وكلها تقريبا سارت عىل التقليد الصحفي الذي ...املازين

يف طورها األول مع بعض أرسى قواعده رجال الصحافة احلزبية 
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التجديد الذي اقتضاه اتساع الثقافة وتدرب الكّتاب واستحصاد 

الصحف يف املقالة يف نطاق املقالة ملكاهتم باملامرسة وكان أثر هذه 

السياسية،أما أثرها األديب فقد كان ضعيفًا إال أهنا قّدمت للقارئ بعض 

وامتازت املقالة يف هذا الطور .كبار الكّتاب الذين ذكرناهم سابقاً 

ة العامة لرتبية أذواق الناس قافبالرتكيز والدقة العلمية وامليل إىل الث

األسلوب األديب احلديث الذي ُعِرف به وعقوهلم،أما أسلوهبا فهو 

حمرروا هذه الصحف وقد كان منهم نفر من أقطاب املدرسة األدبية 

احلديثة إال أن الصحف اليومية بطبيعتها توجد عنايتها باملقام األول إىل 

شئون السياسة ،ولذا نجد أن املقالة التي ظهرت فيها اقترصت عىل لون 

 هذه الثغرة فنرشت العديد من خاص ولكن املجالت تعهّدت بسّد 

 .املقاالت األدبية والنقدية فيها
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 :يف تطور املقالة العربية احلديثةاملجالت وأثرها 

يف نشأة املجلة  أثر كبريرصة مكان للبنانيني وخاصة رجال املدرسة السورية املت

العربية وتطورها فقد عرف لبنان املجالت يف وقت مبكر من تاريخ هنضته 

إىل غري ذلك ويف ...."املرشق"و  "املشكاة"و  "امُلقَتطف"و  "اجلنان"فظهرت 

مرص كان للبنانيني أثر كبري يف نشأة املجالت الثقافية والعلمية وتطويرها وهتذيب 

 .أسلوهبا

ني مل ينتبهوا إىل أثر املجلة وأمهيتها يف النهضة األدبية واحلقيقة أن املرصي

واالجتامعية إال بعد الثورة املرصية التي أنضجت بذور الوعي القومي يف نفوس 

كبريًا عليها يف ذلك العهد وقد امتازت املجلة آنذاك  إقباالاملرصيني؛وهلذا رأينا 

عض املجالت األدبية ببالتخصص فأصبح لكل فن من الفنون جملة إال أن هنالك 

البالغ "و  "السياسة األسبوعية"و  "الزهراء"التي ُغنيت باملقالة األدبية ومن أمهها 

 .إىل غري ذلك... "الثقافة"و  "الرسالة"و  "الناقد"و  "األسبوعي

التي  "املقَتطِف"ومن أهم املجالت التي لعبت دورًا خطريًا يف النهضة األدبية جملة 

يف طورها األول الذي لعلمي يف الكتابة والتفكري وكانت وضعت أسس املنهج ا

أكثر تعلقَا باملقالة العلمية،ثم حدث توازن  يعقوب رّصوف/ ينتهي بوفاة الدكتور

طه  /التي ساهم يف حتريرها الدكتور "الرسالة"بني العلم واألدب وأيضًا جملة 

 .حسني
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لبنان ومرص أن نوجز أثر ونستطيع بعد هذا العرض التارخيي حلركة املجالت يف 

 :املجلة يف تطور املقالة فيام ييل

تطويع اللغة وهتذيب أسلوب الكتابة بحيث أصبح أداة طّيعة لنقل األفكار .1

 .احلديثة

 .اتساع صفحاهتا ونرش أنواع املقالة من ذاتية و موضوعية. 2

الذين ُعنوا بفن املقالة،وجعلوها الوسيلة األوىل لنقل  خلق طبقة من الكّتاب. 3

أفكارهم وإذاعة آراءهم وقد برز من هؤالء أعالم املدرسة األدبية احلديثة يف مرص 

 .ولبنان
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 :أساليب بعض أعالم املقاليني يف أدبنا العريب

بأسلوبه العلمي الرصني الذي كان يقصد به إذاعة احلقائق  يعقوب رّصوفُعرف 

العلمية وتبسيطها حتى يسلس قيادها للجمهور وهذا األسلوب يمتاز بالدقة 

 .والوضوح والتحديد واإلقصاء

فقد امتاز بأسلوبه اخلطايب الذي كان هتذيبًا ألساليب أمراء البيان يف  املنفلوطيأما 

،وكان يتورط ئم مع حاجات الكتابة العرصية عصور األدب الزاهرة بحيث تتال

 .أحيانا بل ويرسف يف السجع يف غري مواضعه املستحبة

فهو وسط بني الرتسل والسجع خيتار له األلفاظ  عبدالعزيز الشنربي أما أسلوب

ذات اجلرس القوي والعبارات الضخمة الرّنانة كي يستأثر بانتباه  املجلجلة

 .القارئ

جيمع بني موضوعية العلم وذاتية الفن ففيه لذة للعقل  طه حسنيوأسلوب 

والشعور والذوق معًا وهو متأثر باجلاحظ يف حرصه عىل تلوين العبارة وتنويع 

 .الصور واألفكار بام ينفي امللل عن القارئ

القيم وتوفري يعتمد عىل الصنعة املحكمة والتكلف املرهق أحيانًا  الزّيات وأسلوب

فقد كان متجهم القلم ذات طبيعة جدية العّقاد  أمااملوسيقي    اللفظية والتوازن 

أعباء التاريخ عىل كاهله،أو كمن وّكل بعقول الناس يتناوهلا يكتب كمن حيمل 

بالتهذيب يعيش يف برجه العاجّي و يرود آفاقًا سامية نبيلة و اليتدنى إىل العادي 
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من مشكالت احلياة اليومية وعندما جتيل نظرك يف جمموعات مقاالته التقع إال عىل 

يف أسلوبه املرح الذي يظهر  املازينكل رزين متزمت من العادات عىل عكس زميله 

 .والفكاهة والثرثرة والعبث يرضيه أن يبث قارئه كل مايف قلبه
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       :ألوان املقالة

أننا نستطيع تقسيم ألوان املقالة  "فن املقالة"حممد يوسف نجم يف كتابه / يرى د

 : إىل لونني تسهياًل للبحث والدراسة وهذان اللونان مها

 املقالة الذاتية .1

 املقالة املوضوعية .2

ويرى أنه ليس من السهولة بمكان وضع حدود فارقة بني هذين النوعني إال أن 

الكاتب يف كل منهام من عنارص حمّك التمييز الصادق بينهام هو مقدار مايبثه 

ـ الذاتية ـ تبدو شخصية الكاتب جلية جذابة تستهوي  النوع األولشخصية ففي 

 االنفعال ذلك األسلوب الذي يشع بالعاطفة ويثري القارئ وتستأثر بلّبه وعدته يف

ويستند إىل ركائز قوية من الصور اخليالية والصنعة البيانية والعبارات املوسيقية 

تستقطب عناية الكاتب ـ املوضوعية ـ  ويف النوع الثاين.واأللفاظ القوية اجلزلة

ومن ثم القارئ حول موضوع معني يتعهد الكاتب بتجليته مستعينّا باألسلوب 

العلمي الذي ييرس له ذلك ومن خصائص هذا األسلوب الوضوح والدقة 

الكاتب بشخصيته وأحالمه وعواطفه  وال يبيحبأسامئها والقصد وتسمية األشياء 

 .أن تطغى عىل املوضوع

 :سية بني هذين النوعني هيإذا الفروق األسا
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  أن املقالة الذاتية ُتعنى بإبراز شخصية الكاتب بينام ُتعنى املقالة املوضوعية

بتجلية موضوعها بسيطًا خالصًا من الشوائب التي تؤدي إىل الغموض و 

 .اللبس

  ثم أن املقالة الذاتية حرة يف أسلوهبا وطريقة عرضها بينام حترص املقالة

التقيد بام يتطلبه املوضوع باملنطق يف العرض والبحث املوضوعية عىل 

 .واجلدل وتقديم املقدمات واستخراج النتائج

ولكنهام أخريًا تنبعان من منبع واحد هو رغبة الكاتب امللحة يف التعبري عن يشء ما 

وقد يكون هذا اليشء تأمالته الشخصية يف احلياة فيكتب مقالة ذاتية،وقد يكون 

املوضوعات فيعمد إىل املقالة املوضوعية ويف كلتا احلالتني هيتدي موضوعا من 

  .الكاتب إىل األسلوب املعرّب الذي يعينه عىل جتلية غرضه
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 املقالة الذاتية .1

تبني لنا مما سبق أن املقالة الذاتية هي التي احتفظت باملعنى األديب والتارخيي يف 

قيم أدبية خاصة، أي أن كاتبها  لتوفر االصطالح إذ كانت املقالة يف أصلها تكتب

باحلياة وجتربته فيها وهي يف هذا  إحساسهكان يصطنع النثر الفني للتعبري عن 

ألن كلتيهام تغوص بالقارئ إىل أعمق أعامق الكاتب أو تقابل القصيدة الغنائية 

الشاعر وتتغلغل يف ثنايا روحه تبحث عن ضمريه املكنون فكل الفرق بني املقالة 

تعلو وتتناغم فتكون قصيدة أو هتبط الغنائية هو فرقًا يف درجة احلرارة  والقصيدة

وتتأثر فتكون مقالة أدبية، لذلك من رشوط املقالة الذاتية أن تكون عىل غري نسق 

من املنطق وأن تسري دون تكلفا للتنسيق أو افتعاال للرتتيب ودون أن يتورط كاتبها 

صورها هو الذي فكاتب املقالة األدبية عىل أصح  واإلرشاديف الوعظ  اإلرسافيف 

تكفيه ظاهرة ضئيلة مما يعج به العامل من حوله فيأخذها نقطة ابتداء ثم يسلم نفسه 

 دون أن يكون له أثر قوي يف استنادها إىلإىل أحالما يأخذ بعضها برقاب بعض 

الكاتب وتدبري حتى إذا ما تكاملت من هذه اخلواطر املتقاطعة صورة عمد  عمد

ويف رفق بالقارئ وهذا يعني أن  تأمالت الكاتب جيب أن تكون يف رزانة  إثباهتاإىل 

ممتعة يف ذاهتا كام الينبغي أن تقوم املقالة الذاتية عىل اجلدل والنقاش ألن املجادل 

كام يراها من زاويته اخلاصة ويشرتط يف كاتب يسعى دوما إىل عرض احلقائق 

الينظر إىل احلياة نظرة جادة بل عليه أن يلمحها بعني ساخرة  املقالة الذاتية أيضا أن
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بتيار الواعظ التي تصبغ غايته بنفسه فتتضح حينها شخصية  فال يندفعمتساحمة 

 .الكاتب

 :أنواع املقالة الذاتية

اخلاصة وهي فن تعبريي صادق عن جتارب الكاتب  :الصورة الشخصية (1

  والرواسب التي ترتكها انعكاسات احلياة يف نفسه وهي يف أحسن حاالهتا 

واالعرتاف والبوح من احلديث الشخيص األليف والثرثرة واملسامرة رضب 

تبعا الجتاه الكاتب وألوان  احلادة الناعمة أو وقد الختلو من السخرية

حيث جيد القارئ شخصيته ويكون كاتب هذه املقالة حمدثا لقارئه المعلام ب

إىل جانب صديق يسامره ويتحدث إليه وليس أمام معلم يعلمه أو نفسه 

 .واعظ يعظه

وقوامها نقد العادات الناخرة والتقاليد البالية التي  :النقد االجتامعي (2

األزياء الطارئة والبدع  وال تعفي ترسبت يف املجتمع عىل مدى الدهور 

واملربر الطبيعي لذيوع مثل هذا النوع من املستحدثة من سخريتها وعبثها 

من  مستحدثات احلضارةاملقاالت يف جمتمع ما هو مايطرأ عليه من  

العادات واألزياء واألخالق و وسائل اللهو والتسلية وما يمتد فيه عادة من 

رصاع بني القديم واجلديد وعدة الكاتب يف هذه املقاالت مالحظة دقيقة 

التحليل واتزان يف احلكم وعمق يف  وإجيادالوصف  إحكاموقدرة عىل 

 .التأمل والرباعة يف التهكم والسخرية
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وتعتمد قيمتها احلقيقية عىل دقة املالحظة وعىل التعاطف  :املقالة الوصفية (3

العميق مع الطبيعة والغاية األوىل يف مثل هذه املقاالت هي تصوير البيئة 

نسان عميق اإلحساس حاد املكانية التي يعيش فيها الكاتب كام ترتأى إل

البرص نافذ البصرية كل ذلك دون إرساف أو ابتذال وهذا االمتزاج مع 

الطبيعة والتعبري اإلنساين عنه هو مايميز مثل هذه املقالة عن مقالة العلامء 

وحي البحر، بجوار : وأبحاثهم يف عاملي النبات واحليوان وأمثلتها يف أدبنا

الربيع (.. للعقاد)مجال الطبيعة (.. أمنيأمحد )شجرة الورد، مع الطري 

 (.للرافعي)

وهي مغامرة ممتعة تقوم هبا شخصية حساسة يف أمكنة  :وصف الرحالت (4

هبم عالقات قبل ذلك فهي   أناس يراهم ألول مرة ومل تربطهجديدة وبني

جتربة ذاتية تصور لنا تأثر الكاتب بعامل جديد مل يألفه واالنطباعات التي يف 

نفسه من الناس واحليوان والطبيعة وعىل الكاتب أن التطغى عاطفته عىل 

مايصف واليزيف أو حيرف مايصف كام ينبغي عليه أن اليعرض يف مقالته 

البلدان التي خرائط  كتب اجلغرافيا ومادة علمية دقيقة ألن ذلك نراه يف

لنا حقائق علمية جافة والقارئ اليبحث عن ذلك بل يبحث عن  متقد

مجيلة حتى يتخيل تصوير الكاتب النطباعاته عن البلدان واملدن بصورة 

ألمحد ) ةمقالة رحل:نفسه مكان الكاتب يف هذه الرحلة ويمثلها يف أدبنا

 (.مليخائيل نعيمة)ي احلربغدا تنته(..للعقاد)الزورق(..أمني
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 إنسانيةوهي تصور لنا موقفا شخصيا خاصا عن شخصية  :مقالة السرية (5

فيعكس الكاتب تأثره بالشخصية الذي يكتب عنها ويبني لنا انطباعاته 

وحياول أن يوضح معاملها وكأهنا حية متحركة حتدثنا ونصغي إليها 

عن الرتمجة ألن كاتب الرتاجم  ختتلففننجذب إليها أو ننفر منها، وهي 

يعنى بجمع املعلومات وتنسيقها وعرضها عرضا علميا واضحا ولكنه 

يتوارى خلف موضوعه، أما كاتب السرية املقالية فإنه يصور لنا موقفا 

فيحكي لنا تأثره هبا وانطباعاته اخلاصة  إنسانيةخاصا من شخصية  إنسانيا

طيطا فنيا واضحا، ومقالة السرية خت ةاإلنسانيعنها وحياول أن خيطط معاملها 

 رشحية من األوىل تصور   بالنسبة لسرية الكبري كاألقصوصة بالنسبة للقصة 

حلياة أو قطاعا من الشخصية بلمسات رسيعة موحية والثانية تعرض حياة ا

ملصطفى )عرفتهامتكاملة بريشة متأنية ومن أمثلته بأدبنا شخصية 

  .لتيمور طه حسني والعقاد واملازين، للبرشيحافظ ،أمحد أمني (عبدالرزاق

 اإلنسانيةحلياة والكون والنفس وهي تعرض ملشكالت ا :املقالة التأملية (6

وحتاول أن تدرسها درسا اليتغري بمنهج الفلسفة ونظامها املنطقي اخلاص 

حتدث كثريا يف مقاالته عن روح الرشق  نعيمة الذيبل تكتفي بوجهة نظر 

خصائصه الروحية والفكرية ومقاالته يف  إىلالتنبيه وصوفيته العميقة و

أمحد أمني مثل هذه املقاالت عند  كام نجدالبيادر تعكس هذه املعاين مجيعا 

 .مثل فلسفة املصائب ونظرة يف الكون واحلرب
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 :املقالة املوضوعية .2

من مجع املادة  وما يقتضيههي املقاالت التي يغلب عليها منهج التحليل العلمي 

جيل اليورط القارئ يف اللبس وترتيبها وتنسيقها وعرضها بأسلوب واضح 

بوضع تصميم دقيق ولذلك ُيعنى الكاتب   واإلهبامواليقوده إىل جماهل التعمية 

 .وخطة حمكمة ملا يكتب حق اليضل قارئه السبيل

 

 :ةيعوضوملا ألوان املقالة

وهي املقالة التي تدرس شخصية أو مظهرًا أو أثرًا أو اجتاهًا  :املقالة النقدية (1

يف األدب العريب أو األورويب قديمه وحديثه وتناقشه مناقشة نقدية وحتلله 

عىل تذوق الثر األديب وتعتمد املقالة النقدية عىل قدرة الكاتب  أدبياحتلياًل 

ومن أشهر  ثم تعليل األحكام وتفسريها وتقديم األثر األديب بوجه عام

 .العّقاد،واملازين، وأمحد أمني،وطه حسني :كّتاهبا يف أدبنا العريب

و مهمة  وهي تعرض لشئون الفلسفة يف التحليل والتفسري  :املقالة الفلسفية (2

الكاتب هنا دقيقة وصعبة إذ عليه أن ينقب يف األسس احلقيقية للموضوع 

وعليه أن يعرض مادته بدقة و وضوح حتى  إنسانيةوأن ينظر إليها نظرة 

اليتوه القارئ يف شعاب موضوعه ومن أشهر كّتاهبا يف أدبنا العريب 

 .أمحد لطفي،السيد زكي،نجيب حممود :احلديث



 22 
 

وتعتمد عىل مجع الروايات واألخبار واحلقائق ومتحيصها  :املقالة التارخيية (3

بتها اجتاهًا وتنسيقها وتفسريها وعرضها وللكاتب أن يتجه يف كتا

رقيقة  إنسانيةموضوعيًا تتوارى فيه شخصيته وله أن يضفي عليها داللة 

فيوشيها بالقصص ويربط بني حلقات الواقع بخياله حتى خترج منها 

 .سلسلة متصلة مستمرة

ويعرض فيها الكاتب نظرية من نظريات العلوم عرضًا  :املقالة العلمية (4

يف هذا اللون من املقاالت وعىل موضوعيًا والبأس من مزج عنارص الذات 

 وإذاعتهااخلصوص املقاالت العلمية التي حياول أصحاهبا توسيط العلوم 

فؤاد :بني عامة القّراء وممن برز يف كتابة هذه املقاالت يف أدبنا احلديث

 .رّصوف،أمحد زكي

وهي مقاالت تعرض شئون السياسة واالقتصاد  :مقالة العلوم االجتامعية (5

واملفارقات  اإلحصاءاتتامعية عرضّا موضوعيًا يعتمد عىل واحلياة االج

 .وعىل التحليل والتعليل والتنبؤ يف بعض األحيان

 

 

 :حتليل املقالة
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عىل من أراد أن حيلل املقالة أن يكثر من قراءة املقاالت ويتأمل أساليبها وحياول أن 

يبني خصائصها ألن الدراسات النظرية التنفع بيشء إذا مل تكن مصحوبة بالقراءة 

يّكون لنفسه آرائه والتطبيق يف الفنون األدبية املختلفة كام عىل الباحث أو املحلل أن 

ته األدبية بام يقرأ ويتذوق حتى يصل إىل مرحلة الشخصية وأن ينمي شخصي

التحليل والتعليل كام عليه أن يكون مقتنعًا بام يقوله اآلخرون دون أن يسلم متامًا 

 :إذًا عىل من حيلل أنبكل ما يقرأ دون اقتناع 

يف  إجيازهاا وحياول يقرأ املقالة أوالً ثم يكتشف الفكرة الرئيسة منه .1

 .عبارة واحدة

 .ألفكار الرئيسة املستخلصة من الفكرة األوىل التي تدعمهااستخراج ا .2

تبني الطريقة التي اتبعها الكاتب يف تتبع فكرته وكيف عالج هذه الفكرة  .3

من القرآن الكريم وكيف رشحها وتبني طريقتها يف اقتباس األمثلة 

 .الخ...واحلديث الرشيف واآلداب والتاريخ واالجتامع

عرضه لنقالته ومدى استعانته بأساليب  ثم مالحظة أسلوب الكاتب يف .4

اإلنشاء كالقصة واجلدل واحلوار والوصف وكيف أفاد الكاتب من 

 .هذه األساليب

يتبني شخصية الكاتب من خالل قراءة املقالة وكيف أّثرت  أنحياول  .5

شخصيته وأسلوبه يف جعل مقالته مقبولة ومشوقة،ثم حيلل أسلوب 

وعيوبه ومدى مالئمة املوضوع الكاتب ويبني خصائصه واجيابياته 
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للعنوان،ثم مالحظة العبارات والرتاكيب واألساليب واأللفاظ أهي 

قصرية أو طويلة وهل هناك مجل معرتضة أو تقديم أو تأخري ومدى 

 .الخ...غموضها أووضوح األلفاظ 
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 :اجتاهات املقالة الفنية األدبية يف العرص احلديث

ألدبية احلديثة ويمكن أن نتبني ستة من تلك لقد تعدد اجتاهات املقالة الفنية ا

 "تطور األدب احلديث يف مرص"أمحد هيكل /االجتاهات كام وردت يف كتاب د

 :وهذه االجتاهات تتلخص فيام ييل

ويمثل هذا االجتاه الطريقة األوىل يف أدبنا العريب  "املحافظ"االجتاه البياين :أوالً 

احلديث وصاحب هذا االجتاه مصطفى لطفي املنفلوطي الذي يعد املجدد األول 

وقد أفاد يف أسلوبه يف كتابة املقالة للنثر العريب للنثر العريب يف العرص احلديث 

اه مقاالته املرسل يف عصور ازدهار األدب العبايس ومن أهم ما يمثل هذا االجت

ثم مجعها بعد ذلك يف كتايب النظرات والعربات "املؤيد"الذي نرشها يف صحيفة 

وهي أول النامذج  واألخالقومقاالته يف النظرات متنوعة يف األدب واالجتامع 

البعد . 1:أهم خصائص هذا االجتاهومن الفنية للمقالة العربية يف العرص احلديث 

االهتامم بحسن الصياغة ورعاية . 3إىل الصدق،القصد . 2عن التكلف والتقليد،

اللفظية امليل إىل السهولة والرتسل وترك التعقيد واملحسنات . 4اجلانب العاطفي،

االهتامم البالغ .1:ولكن يؤخذ عليه ماييل.واملعنوية ماعدا بعض السجع املطبوع

د العمل عىل حش. 3العواطف، وإثارةاملبالغة يف اصطناع األسى .2باألسلوب،

 .املرتادفةاأللفاظ 
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طه حسني وأطلق عليه هذا .وصاحب هذا االجتاه د اجتاه التصوير املتتابع :ثانياً 

االسم ألنه يغلب عليه التصوير يف األلفاظ واجلمل وتقديم املشاهد املتتابعة 

، أو والصور املتعاقبة لتصوير يشء حيس خارجي، أو نقل جو نفيس داخيل

االعتامد عىل اجلمل . 1:هم خصائص هذا االجتاهوألتجسيم معنى وإبراز فكرة 

استخدام . 2مما حيقق جتسيم الصور والتتابع، واإلعادةالقصار فيام يشبه التكرار 

استخدام طائفة من اللزمات التي تتكرر يف .3الروابط بكثرة وخاصة حروف اجلر،

بالسجع  ماإلملا. 4ليس بشك،ومما الشك فيه،ومهام يكن من أمر،:املقالة مثل قوله

ميله إىل التوجه باحلديث إىل املخاطب كأنه حيدثه وال .5اخلفيف الغري متكلف،

أنه يتورط أحيانًا يف اللف والدوران من غري ومن عيوب أسلوبه .يكتب إليه

رضورة كام يتورط أحيانًا يف بطء احلركة األسلوبية بام يشبه عرض الصور 

 .املتحركة بالطريقة البطيئة

وصاحب هذا االجتاه هو عباس حممود العّقاد إذ يعمد  التعبري املحكم اجتاه :ثالثاً 

يف أسلوبه إىل التعبري بألفاظ أو مجل حمكمة فيها القصد والدقة والرتكيز دون 

خصائص هذا مقدمات أو اهتامم بشكل أو تكرار أو لّف ودوران ومن 

طف ويصل واجلامل البعيد عن التالعب بالعوا واإلفصاح اإلبانة. 1:األسلوب

امليل إىل التفصيالت املنطقية .2مجال أسلوبه أحيانًا إىل حّد الشاعرية،

االبتعاد عن مجيع ألوان الزخارف ماعدا بعض السجع الذي يأيت قلياًل .3العقلية،

 .يف مواضع السخرية
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وصاحب هذا االجتاه هو مصطفى صادق الرافعي وُسمي  اجتاه البيان املقّطر :رابعاً 

ر لن الرافعي يف أسلوبه كان يميل إىل الناحية البيانية وهيتم كثريًا بالبيان املقطّ 

بجامل الصياغة ويف مجاله جهد حيث يميل إىل اعتصار املعاين وتوليد األفكار 

تقطري أللوان من الزهور والورود  بعمليةومزج اخلواطر فيأيت بيانه آخر األمر أشبه 

ال متعدد وقد يصل به األمر عطر مرّكب مرّكز فيه مجوالرياحني الستخالص 

يستلهم املعجم القرآين . 1:ومن خصائص هذا األسلوبأحيانًا إىل حد األلغاز، 

والسني والرتاثي عىل وجه العموم فهو يتكئ يف كثري من املواطن عىل لفظة أو 

عبارة من القرآن الكريم أو عىل كلمة أو مجلة من احلديث الرشيف أو عىل حكمة 

يميل الرافعي إىل االستخدام البديعي . 2ن مأثورات العرب،أو مثل أو شعر م

خلدمة اجلانب البياين املقترص بجامل الصياغة كالسجع واجلناس،ويأيت بعضه 

 .خلدمة اجلانب املعنوي

ويتمثل هذا وصاحب هذا االجتاه أمحد حسن الزّيات  اجتاه البيان املنّسق :خامساً 

الناحية البيانية التي متيل إىل التنسيق فاجلملة تعادل . أ      : االجتاه يف أمرين مها

لامت واجلمل لوحة فنية اجلملة والكلمة تقابل الكلمة حتى تتألف الفقرة من الك

 .استخدام املحسنات لتحقيق التجانس الصويت. ببيانية   

املازين إذ يميل  عبد القادر إبراهيمويمثله  اجتاه األداء الشعبي املرصي:سادساً 

لوبه إىل أداء مشاعره وأحاسيسه وانطباعاته وأفكاره بروح مرصية متيل إىل أس

استخدام األلفاظ . 1       :هذا األسلوبومن خصائص الدعابة والسخرية، 
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من البيئة  املستمدةاستخدام املثل الشعبي والصورة . 2األليفة والعبارات املؤنسة، 

جمال السخرية والدعابة إلظهار استخدام بعض األلفاظ الغريبة يف . 3املحلية، 

 .املفارقة واإلضحاك
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 املقــــاالت الصـــــــــــــحـــفية

 :أنواع املقالة الصحفية

وهي متثل سياسة الدولة أو احلزب أو اجلهة التي ُتصدر  :املقالة االفتتاحية .1

الصحيفة ويكتبها من تثق به الصحيفة دون أن يضع توقيعه عليها وعليه أن 

الرأي والعمل عىل  إبداءيف احلذر والتحفظ . 1:يلتزم باخلصائص التالية

التامس . 3القارئ وتشويقه إىل متابعة القراءة، إقناعالعمل عىل . 2بلورته، 

 .املوضوعات الطازجة واملسايرة للحدث

يكتبه أحد الكّتاب املرموقني يف الصحيفة يلتقط  :مقالة العمود الصحفي .2

ها من وجهة نظره اخلاصة كاتبه فكرة أو واقعة أو ظاهرة يتحدث في

والكتابة  ،أو حتلياًل ويف الغالب يكون العنوان ثابتاً انتقادًا،أو استحسانًا،

وغالبًا مايتسم أسلوب كاتب العمود الصحفي  .يوميةبوعية أو سأ ؛دورية

وربام تكمن خصوصية األسلوب يف  ،غري خمل وبإجياز،بخصوصية متميزة 

وهناك من يرى أن أهم عنارص .السخرية،أو يف خفة العبارة ورشاقتها

العمود الصحفي الفكرة اجلوهرية أو الواقعة ثم الشواهد  أواخلاطرة 

صالح الزهراين .،د"عكاظ"عزيزة املانع.د: املقالةومن كّتاب هذه والنتيجة 

،ليىل "عكاظ"،خلف احلريبملحق جريدة املدينة يوم اجلمعة"الرسالة"

 ."الوطن"الشمالن
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خُتصص بعض الصحف و املجالت صفحة أو صفحتني  :مقالة الرأي .3

ملقاالت الرأي،ومن الطبعي أهنا التعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو 

وقد تكون مقالة سياسية .قها صاحب املقالة أو يعارضهاالصحيفة؛فقد يواف

،أو اجتامعية، أو تتناول قضية هتم الرأي العام ويبدي كاتبها رأيه مدعاًم 

ومن نامذج هذه املقالة مقالة .باألدلة،وفق تسلسل مدروس يفيض إىل نتيجة

 ."اجلزيرة"يف صحيفة  عبده زايد.لـ د "متى ختتفي الالفتات األجنبية؟"

حترص الصحف واملجالت عىل أن تعرض للكتب  :مقالة عرض الكتب .4

اجلديدة التي ترى أهنا مؤثرة وُتفيد القارئ؛من خالل تعريفه بأبرز 

و قديكون الكتاب الذي ُيعرض له سياسيًا، أو . اجلديدة اإلصدارات

اقتصاديًا   أو أدبيًا،أو مذكرات كتبتها شخصية مرموقة عن فرتة 

ويشرتط يف مقالة . ن أشياء ترى أهنا جديرة بالتسجيلعملها،وماصادفها م

أن تكون لغتها واضحة قريبة من األفهام؛ألهنا . 1: عرض الكتب ماييل

أن يكون الكتاب التي . 2اجلمهور العام يف صحيفة أو جملة، خُتاطب

عرضت له صدر حديثًا ومتوافرًا يف األسواق ليتمكن القارئ الذي يثريه 

أن يكون الكتاب الذي ُيعرض له متمّيزًا يف بابه،كأن . 3العرض من رشاءه،

يسّد ثغرًة يف جماله،أو يقّدم نظرية جديدة، أو خيالف املألوف نتيجة ألبحاث 

أن ُيلّم كاتب مقالة عرض الكتاب بأهم . 4متعمقة، أو قراءةجديدة،
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وليس من مهمته أن ينقد الكتاب، أو ( صاحب الكتاب)ماطرحه الكاتب 

 .اخلطأ والصواب فيهأن يبني وجه 

وهي من املقاالت الصحفية  :مقالة املتابعة أو التغطية الصحفية .5

أو درس شاهده املستحدثة،وفيها يقوم الكاتب بتلخيص ندوة،أو حمارضة،

 اإلحاطةيقظة الكاتب،وقدرته عىل . 1: وينبغي أن يتوافر فيها ماييل

رته عىل قد.2باملوضوع املروح وقضاياه الرئيسة،وأفكاره اجلزئية،

التلخيص واالختزال فام ُيقال يف ندوة من ساعتني يكتبه يف عدد قليل من 

قد يكون لكاتب املقالة رأيه فيام يتابعه،أو . 3،اإلخاللالصفحات،مع عدم 

 .ينقله، موافقًة وتأكيدًا،أو نقدًا وتفنيداً 
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  :ملقال ذايتمثال 

 (ما مىض فات)

واحلزن ملاسيه محق وجنون ، وقتل  تذكر املايض والتفاعل معه واستحضاره ،

 . وتبديد للحياة احلارضة لإلرادة 

وى ، يغلق عليه أبدا يف زنزانة النسيان ، املايض عند العقالء يطوى وال ير إن ملف

اإلمهال فال خيرج أبدا ، ويوصد عليه فال يرى النور ،  قوية يف سجن بحبال يقيد 

ال الغم يصححه ، ال الكدر  ، ال اهلم يصلحه ، وانتهى ، ال احلزن يعيده  ألنه مىض

 الفائت ، أنقذ نفسك من ظلة ، ألنه عدم ، ال تعش يف كابوس املايض وحتت م حيييه

املايض ، أتريد أن ترد النهر إىل مصبه ، والشمس إىل مطلعها ، والطفل إىل  شبح

والدمعة إىل العني ، إن تفاعلك مع املايض ، وقلقك  واللبن إىل الثدي ، أمه ، بطن 

 . ب خميف مفزعرهي أعتابه وضع مأساوي واحرتاقك بناره ، وانطراحك عىل  منه

،  القراءة يف دفرت املايض ضياع للحارض ، ومتزيق للجهد ، ونسف للساعة الراهنة

 . ريخ طائل من ترشيح جثة الزمان ، وإعادة عجلة التا األمر وقيض ، وال انتهى 

 إن الذي يعود للاميض ، كالذي يطحن الطحني وهو مطحون أصال ، وكالذي

 وقديام قالوا ملن. اخلشب ينرش نشارة  ال خترج األموات من: يبكي عىل املايض 

 ونشتغل بامضينا ، قبورهم ، إن بالءنا أننا نعجز عن حارضنا نمل قصورنا  اجلميلة

 مىض ملا ، ونندب األطالل البالية ، ولئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل إعادة ما 

استطاعوا ل بعينهألن هذا هو املحا ؛. 

وال يلتفتون إىل اخللف ، ألن الريح تتجه إىل األمام  إن الناس ال ينظرون إىل الوراء

 .والقافلة تسري إىل األمام ، فال ختالف سنة احلياة ، ينحدر إىل األمام واملاء 
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 :يعضووملا لاقملا ىلع لاثم

 التدخني

رق ماّدة التبغ، ال يمكن أن نلتفت حولنا دون أن نرى مدّخنًا، فالتدخني هو عملّية يتّم فيها ح

حيث يستخدمها األشخاص للتفريغ عن النفس، وعندما يقوم اجلسم بامتصاص املادة 

املخدرة املوجودة يف الدخان والتي تسّمى بالنيكوتني يسرتخي، وهناك أنواع من الدخان 

 .وهذه رضرها عىل اجلسم يكون أكربتكون كيميائيّة 

عرف التدخني منذ اآلف السنني، وكانت الكثري من احلضارات تقوم بحرق أعواد البخور 

كجزء من طقوسها الدينّية، وبعضها اآلخر يستخدمه من أجل املتعة أو للتواصل 

االجتامعي؛ فتّم استخدامه لفرتة ال تقّل عن ثالثة آالف سنة، حيث استخدم قبل العرص 

 . قصبات واألنابيباحلديث وكان يستهلك من خالل ال

نظرًا لكثرة مساوء وأرضار التدخني متت حماربته من قبل اهليئات املعارضة للتدخني، ويف 

بعض األحيان كانت تتعاون مع اجلامعات املعارضة للمرشوبات الكحولّية، ومن أبرز 

 : أرضاره الصحّية

 التأثري عىل صّحة القلب والرئتني، ممّا يساهم يف اإلصابة برسطان الرئة. 

  ويؤثر أيضًا عىل صحة الفم واألسنان؛ ألّنه يمنع امتصاص الكالسيوم فينتج عنه

الكثر من أمراض اللثة أو ما يسّمى برسطان الفم، فضاًل عن تلوث األسنان حيث 

 .ر األشخاص املترّضرين من التدخنيتعترب النساء واألطفال وكبار السن من أكث

  يزيد من نسبة ارتفاع اإلصابة برسطان الثدي، وأمراض القلب والعظام، وعدم

 .انتظام الدورة الشهرية، وخصوبة املرأة عىل سبيل املثال

 أّما بالنسبة لكبار السن فإنه يسبب رسطانات الفم واملعدة واجللطات الدماغية. 
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يعترب التدخني من أكثر الوسائل التي تؤدي إىل إضاعة املال؛ نظرًا لكونه مستهلك بشكل و

كبري من قبل اإلنسان وال يعود عىل مستخدمه بأي فائدة عىل اإلطالق، حيث تنفق الكثري من 

الدول ماليني من األموال ثمنًا وتكلفًة السترياده وبالتايل تنفق ضعف املاليني لعالج 

مراض خمتلفة ناجتة عنه، فمثاًل يبلغ معدل إنفاق الواليات املتحدة األمريكية يبلغ املصابني بأ

ما يقارب ستني بليون دوالر سنويًا عىل التدخني، وكذلك ينفق الشخص عىل التدخني ما 

يساوي ثلث دخله الشهري ثمنًا ملا يستهلكه من التدخني، عىل الرغم أنه قد يكون من 

 . أرسة كبرية ويعاين ظروفًا مالية صعبةحمدودي الدخل وينفق عىل 
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 ملنــــــــــــــــــــــاظــــــــــرةا

هي املحاورة بني فريقني حول موضوع لكل منهام وجهة نظر فيه ختالف  :تعريفها

وجهة نظر  وإبطالوجهة نظره  إثباتوجهة نظر الفريق اآلخر،فهو حياول 

 .خصمه،مع رغبته الصادقة يف ظهور احلق واالعرتاف به لدى ظهوره

 :للمناظرة ركنان أساسيان مها :أركان املناظرة

 .موضوع جتري حوله املناظرة . أ

مّدع أو ناقل خرب،واآلخر فريقان يتحاوران حول موضوع املناظرة أحدمها  . ب

 .معرتض عليه

 :من أهم رشوطها :رشوطها

إليه من قوانني املناظرة وقواعدها  بام حيتاجأن يكون املتناظران عىل معرفة  .1

 .حول املوضوع الذي يريد املناظرة فيه

يتنازعان فيه حتى يتكلم كل أن يكون املتناظران عىل معرفة باملوضوع الذي  .2

منهام ضمن الوظيفة املأذون له هبا يف قواعد املناظرة وضوابطها فإذا تكلم مل 

خيبط خبط عشواء، ومل يناقش يف البدهييات بغري علم، وإذا ُألزم باحلق التزم 

 .به دون مكابرة

أن يكون املوضوع مما جيوز أن جتري فيه املناظرة ضمن قواعد هذا الفن  .3

 .طه فاملفردات والبدهييات اجللّية مثاًل الجتري فيها املناظرة أصالً وضواب
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وضع علامء فن آداب البحث واملناظرة مجلة من اآلداب ألزموا  :آداب املتناظرين

املتناظرين هبا؛حمافظًة عىل سالمة املناظرة وحتقيقًا للغرض منها ونذكر فيام ييل 

 :أمهها

 شاه لئال يؤثر ذلك عليه فيضعفه عن أن جيتنب املناظر مناظرة ذي هيبة خي

 .القيام بحجته كام ينبغي

  أن اليظن املناظر خصمه حقريًا ضعيفًا قليل شأن فذاك يقلل من اهتاممه

فُيمّكن خصمه الضعيف منه واليظنه أقوى منه بكثري حتى اليتخاذل 

 .ويضعف عن تقديم حجته

 عليه مزاجه  أن ال يكون يف حالة قلق نفيس واضطراب أو يف حاجة تفسد

 .النفيس والعقيل

  أن يتقابل املتناظران يف املجلس ويبرص أحدمها اآلخر إن أمكن ويكونا

 .متامثلني أو متقاربني علاًم ومقداراً 

  خصمه يف زمن يسري إسكاتأن اليكون املناظر مترسعًا يقصد. 

 أن يقصد كل من املتناظرين املسامهة يف اظهار احلق ولو عىل يد خصمه. 

  يتجنب كاًل منهام اهلزء والسخرية وكل مايشعر باحتقار امُلناظر وازدرائه أن

بصاحبه،أو وسمه باجلهل، أو قلة الفهم كالتبسم والضحك واهلمز 

 .واللمز
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  مها أن يأيت كل من امُلتناظرين بالكالم املالئم للموضوع فالخيرج عام

 .بصدده

  متاماً أن اليعرتض أحدمها لكالم خصمه قبل أن يفهم مراده. 

  عليه  وال يقطعيفرغ من كالمه  حتىأن ينتظر كل واحد منهام صاحبه

 .كالمه قبل أن يتمه

  أن يقبل كاًل منهام احلق الذي هداه إليه مناظره أو يعرتف بأن قوة دليله تقّدم

ترشيحًا لوجهة نظره أو ملذهبه حتى يكتشف شيئًا آخر ُيضعف دليله 

عىل الرفض فمكابرة ممنوعة،  رصاراإلأما . وجيعله غري صالح للرتجيح

وأما املراوغة فهي هتور وانسحاب من جملس املناظرة، ومتى ما وجد امُلناظر 

هذه املراوغة من خصمه فمن اخلري له أن يقطع املناظرة ويلزم خصمه 

باهلروب واالنسحاب وليحذر من أن يستدرجه إىل موضوع آخر ثم آخر 

املصارعة احلرة التي ليس هلا قيود وال وهكذا فتتحول املناظرة إىل مايشبه 

 .ضوابط وهذا جدال حمظور

 :للمناظرة جمموعة من القواعد أمهها :قواعد املناظرة

ختيل كل من الفريقني املتصديني للمحاورة اجلدلية عن التعصب لوجهة  .1

واألخذ هبا عند االستعداد التام للبحث عن احلقيقة  وإعالهنامنظره السابقة 

أكانت هي وجهة نظره السابقة أو وجهة من حياوره يف ظهورها سواء 

وقد أرشدنا القرآن الكريم إىل األخذ هبذه . املناظرة أو وجهة نظر أخرى
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القاعدة إذ عّلم الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف سورة سبأ أن يقول 

(. وإنا و أؤلياءنا لعىل هدى أو يف ضالل مبني: )للمرشكني يف مناظرهتم هلم

الرغبة بنشدان  إعالنية التخيل عن التعصب ألمر سابق وكامل ويف هذا غ

 .احلقيقة أّنى ذلك

تقّيد كل الفريقني بالقول املهذب البعيد عن كل طعن وجتريح أو سخرية  .2

أو احتقار لوجهة النظر الذي يدعيها أو يدافع عنها من حياوره وقد أرشدنا 

: ها قوله تعاىلإىل التقيد هبذا القاعدة يف نصوص كثرية من اإلسالم

 (.وجادهلم بالتي هي أحسن)

أن اليكون املناظر ملتزمًا يف أمر من أموره بضد الدعوة التي حيول أن يثبتها  .3

فإذا كان ملتزمًا بيشء من ذلك كان حاكاًم عىل نفسه بأن دعواه مرفوضة من 

وجهة نظره ومن األمثلة عىل سقوط دعوى املناظر بسبب التزامه بضد 

له استدالل بعض من أنكر رسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم دعواه وقبوله 

بأنه برش ،وزعم هؤالء أن االصطفاء بالرسالة اليكون لبرش وإنام يكون 

للمالئكة أو مرشوط بأن يكون مع الرسول من البرش ملك ُيرى ويف 

ماهلذا الرسول يأكل الطعام ويميش يف : )اعرتاضهم عىل برشيته قالوا

 كإبراهيمم يعتقدون برسالة كثري من الرسل السابقني ، مع أهن(األسواق

وموسى وعيسى عليهم السالم، وهؤالء يف نظرهم برش وليسوا مالئكة، 
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وما أرسلنا من قبلك من املرسلني إال : ) اهلل دعواهم بقولهولذلك أسقط 

 (.أهنم ليأكلون الطعام ويمشون يف األسواق

املنطقية أو القواعد املسّلم هبا عدم الطعن بأدلة املناظر إال ضمن األصول  .4

 .لدى الفريقني املتناظرين

التسليم بالقضايا واألمور التي هي من املسلامت األوىل أو من األمور  إعالن .5

 إنكارعىل  اإلرصاراملتفق بني الفريقني املتناظرين عىل التسليم هبا أما 

 .املسلامت فهي مكابرة قبيحة ومماراة منحرفة عن أصول املناظرة

قبول النتائج التي ُتوصل إليها باألدلة القاطعة أو األدلة املرجحة إذا كان  .6

املوضوع مما يكفي فيه الدليل املرجح وإال كانت املناظرة من العبث الذي 

 .اليليق بالعقالء أن يامرسوه

 :تنقسم كل مناظرة سليمة إىل ثالث مراحل :مراحل املناظرة ونتيجتها

داية ويف هذه املرحلة يتم تعيني حمل النزاع حتى اليتشتت مرحلة الب :املرحلة األوىل

الفريقان يف أطراف غري متطابقة، وحتى اليتكلم كل منهام يف واٍد غري الوادي الذي 

 .تكلم فيه مناظره

التي يظهر فيها لزوم هي مرحلة الوسط وفيها ُتقّدم الدالئل  :املرحلة الثانية

 .املطلوب
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مرحلة املقاطع وهي مرحلة إذا انتهى البحث إليها انقطعت املناظرة  :املرحلة الثالثة

 .أي انتهت بتسليم أحدمها لآلخر

 :الفرق بني احلوار واجلدال واملناظرة

اجلدال مأخوذ من شدة الفتك، وأصل الكلمة يف اللغة تدل عىل القوة والشدة   

واجلدل االصطالحي هو املنازعة إلظهار احلق بل   . صد هبا شدة اخلصومةويق

 .إللزام اخلصم

أما احلوار فهو مراجعة الكالم وتداوله بني الطرفني وعّرفه بعضهم بأنه نوع من 

احلديث بني شخصني أوفريقني يتم فيه تداول الكالم بينهام بطريقة متكافئة فال 

 .  عن اخلصومة والتعصبيستأثر أحدمها دون اآلخر ويغلب عليه اهلدوء والبعد 

واحلوار واجلدال يلتقيان يف أهنام حديث أو مناقشة بني طرفني لكنهام يفرتقان بعد 

ذلك فاحلوار ممدوح واجلدال مذموم، كام أن هناك توافق بني احلوار واملناظرة إذ أن 

املناظرة نوع من أنواع احلوار ولكن عند الرجوع إىل تعريف املناظرة يتضح أهنا 

 .عىل الدقة العلمية والرشوط املنطقية أكثر من اعتامد احلوار عىل ذلك تعتمد

والنظم يف املقالة هل بدأها بمقدمة أم متهيد أو أنه دخل رأسًا يف  املضمون عن

حتتوي املقالة عىل خامتة أم أنه ترك املوضوع مفتوحًا من غري  هلاملوضوع، 

خامتة،هل كان الكاتب موجودًا دائاًم يف النص أم كان غائبًا عنه،هل استخدم 

املوضوع  وإحاطةاملقالة بالشمولية عناوين جانبية للمقالة، هل شعرِت عند قراءة 
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ملحاور دون ذكر، هل يبدو من كافة جوانبه أم أنه عالج حمورًا واحدًا وترك بعض ا

 أو ناقدًا، ثم انظري إىل تناسق النص أو  خطيباالكاتب يف نصه باحثًا أو واعظًا أو 
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 : والشعر فن اإللقاء بني اخلطابة والتمثيل املرسحيتلخيص كامل ل

 

إن القدرة عىل اإللقاء هبة يمنحها اهلل ألناس ، تتجىل عندهم بحسن استاملة 

هم غري أنه جتود وتعظم بالدربة واملران ، فتصقل املوهبة اآلخرين وجذب انتباه

وقد دأب اخلطباء ، واملمثلون ، والشعراء عىل توظيف ُجل طاقاهتم . باملامرسة 

 .فاخلطابة والتمثيل يعتمدان عىل مشافهة اجلمهور .وامكانياهتم بغية التأثري

 

وقد اقرتب العرض املرسحي يف بداياته من اخلطابة والسيام يف العصور الوسطى إذ 

كانت العروض املرسحية تقدم يف أروقة الكنائس ويف ساحات املدن ، وحينام كان 

يستعمل اللغة السائدة األقرب إىل اللغة . املمثل أقرب إىل الكاهن منه إىل املمثل 

 .اد ذات طابع تعليمي حمظ اخلطابية القريبة من الوعظ واالرش

 :وبدا يل أن وسائلهم يف اهناض اهلمم واذكاء الشعور تنحرص يف املؤثرات اآلتية 

 :املؤثر الصويت  -1

يتجىل توظيف املمثل واخلطيب هلذا املؤثر يف اعتامدهم عىل الصمت والتنغيم 

دباء أما الصمت فقد رأى الكثري من األ. والتلوين املوسيقي يف درجات اإللقاء 

 "أما التنغيم فهو  .واللغويون وأهل البالغة أنه أبلغ من الكالم يف بعض املواقف

إنه موسيقى الكالم ، : ، ، وقيل  "ارتفاع الصوت وانخفاظه يف أثناء الكالم 

األوىل موسيقية فتنويعاته املوسيقية أشبه : وللتنغيم وظيفتان . أوالتلوين املوسيقي 
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 واجلاميل عند السامع ، أما الثانية فهي وظيفة داللية ، إذ باللحن وهلذا أثره النفيس

قد ( ال يا شاطر ) يكشف التنغيم عن املعاين االضافية التي ترافق الكالم ، فعبارة 

تفيد النفي واإلنكار أو السخرية واالستخفاف ، والفيصل يف حتديد املعنى هو 

يستطيع تغطية . هورياوينبغي يف صوت اخلطيب واملمثل أن يكون ج . التنغيم 

 .كافة املساحة املكانية

 :املؤثر الصوري -2

يعمل املمثل واخلطيب يف أغلب األحيان عىل اصطناع بعض املؤثرات يف مظهره 

 :يرمي من ورائها شد االنتباه و التأثري ، ومن أبرزها 

 :توظيف اجلوارح  -1

، ورفع احلاجب  تعد احلركات مثل هز األكتاف واإلشارة باليد ، وحركة الرأس

كاملرسح و الرقص : مساعدات للكالم ، وهلا أمهية كربى يف بعض أشكال التعبري 

 .، والطقوص الدينية و اخلطابة وغريها 

 

تسهم يف خلق تشكيالت متعددة ،  "أكثر دالئل احلياة وضوحًا  "فاحلركة هي 

 ..معربة

لوا لذلك من كذلك استعان خطباء العرب بجوارحهم يف اقناع سامعيهم فتوص

حسن الوقفة واالشارة باليد واجالة النظر يف اجلمهور عاكفني عىل توظيف ابجدية 

 اجلسد 
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 :توظيف اللباس -2

يرى علامء النفس أن لثياب املرء أثر فيه ، فكلام كانت ثيابه أنيقة رفعت الشعور 

 .بالثقة عنده مما يؤثر إجيابًا عىل مستوى أدائه أما املشاهد

 :املكان  -3

يعد انتقاء املكان للخطابة أو الداء املرسحية جزء مؤثر يف اجلمهور ، و قد دأب 

خطباء العرب قدياًم عىل اختيار أكثر األماكن جتمهرًا بالناس وال سيام األسواق 

ويف حال احلرب . متخذين من الروايب و املرتفع من األرض مكانًا للخطابة 

وبعد ظهور االسالم . اللقاء خطابتهم  واإلغارة اختذوا من صهوات اخليول مكاناً 

صارت املساجد هي املكان األنسب للخطابة الدينية ثم عمدوا إىل ختصيص مكان 

 .للخطيب فيها وهو املنرب 

  .أما خشبة املرسح فقد كانت املكان املخصص ألداء املمثلني لشخصيات املرسحية

 :درجات اإللقاء 

فعال الغاضب ، وتكثر فيه اجلمل االنكارية اإللقاء القائم عىل التحميس و االن -1

، ويتقلب فيه األسلوب اخلطايب بني األمر والنهي واالستفهام ، يتضافر هذا مع 

يكثر هذا النمط من . علو الصوت ورسم عالمات الغضب و الثورة عىل الوجوه 

 االلقاء يف اخلطب احلربية واالنقالبات العسكرية و الثورات ، الثارة مهم احلشود

 .وحتميسهم 

 . إلقاء يعتمد عىل املناجاة فهو أشبه بحديث النفس  -2
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االلقاء املعتمد عىل الرسد القصيص ، إذ يتخلل هذا النمط من اإللقاء بعض  -3

اخلطب التي تشتمل عىل رواية خرب ما أو نقل حادثة أو رسد قصة ، يسوقها 

حال جتسيده لشخصية كذلك يستعني املمثل به يف . اخلطيب للتمثيل واالستشهاد 

 .راوية أو عندما يسوق خربًا ما يف معرض أحداث املرسحية

القادسية، مع  جامعة/  اآلداب خنياب كلية القادر عبد املرجع ملا سبق ملى)

 (.الترصف فيه باحلذف والتعديل

أما االلقاء الشعري فيزيد عن كل ذلك بالكمية العاطفية وتأثر امللقي بالشعر 

 .ى يستطيع نقل التجربة الشعرية والشعورية إىل املتلقيوتشبعه به ؛ حت

 :أسلوب اإللقاء الشعري

إن املعرفة اللغوية تشمل معرفة تامة بقواعد اللغة وفنون نطق احلروف بصورهتا 

وتشمل كذلك معرفة كيفية تقطيع الكالم وفق العالمات الرتقيمية ، السليمة 

باإلضافة إىل ما يقتضيه ، العالمات  وإدراك معنى كل عالمة من هذه، املختلفة 

اإللقاء من تقطيع أن اإللقاء الشعري له خصوصية قد تتميز عن سابقتها وهو 

أن يّولد القناعة لدى املتلقي من خالل التعبري عن الكلامت بوساطة اإللقاء 

الصحيح املوحي باألفكار واألقوال واملشاعر التي تتضمنها القصيدة وبذلك 

فان معرفة امللقي وإملامه ، ئه إىل مرحلة التعبري الفني املبدع سوف يصل بإلقا

، بأصول وقواعد اإللقاء الشعري سوف يقوده إىل النجاح يف مهمته الفنية 
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لذلك عىل الشاعر رضورة االلتزام بان يكون لفضه رشيقًا عذبًا وفخاًم سهاًل 

بة يف اللفظ تعني وان يكون املعنى ظاهرًا مكشوفًا وقريبًا الن الرشاقة والعذو

اخلفة والسهولة يف ولوج اإلسامع وحسن التقبل بحيث ال ختدش إذن السامع 

بل يرتك فيها حالة من النشوة النفسية تّوهلا موسيقية احلروف املكونة لتلك 

فالشعر املوزون واملقفى يثري املشاعر واالنفعاالت اإلنسانية بالصورة ، اللفظة 

، وهو هبذا إنام خياطب العاطفة أكثر األحيان ، ر اخليالية التي يقدمها الشاع

فالرشطان اللذان جيب توفرمها يف الشعر مها الوزن والقافية واالتصال 

 . بالشعور

إن ُحسن اإللقاء الشعري إنام مصدره تفاعل امللقي مع ما يف الشعر من صورة 

إبراز فالشاعر عندما يلقي إنام يلجا إىل صدق الشعور يف ، بالغية وخيالية 

االنفعاالت ويستعني بتجاربه احليوية القريبة الشبيهة بمعاين الشعر الذي يلقيه 

إن مجال الشعر يعتمد عىل . وهو ما يسميه ستانسالفسكي بالذاكرة االنفعالية

فعلينا ، جرس الكلامت وهو اخلاصية الصوتية التي تعطي للكلامت داللة معينة 

ا الشعر حتى نصل إىل ما نصبوا إليه من مراعاة القواعد الرضورية عند إلقائن

، والتأثري عليهم بشكل واضح ، إيصاله إىل املتلقني حيث توصيل املعاين إليهم 

 : ومن هذه القواعد

توفريا لسيطرة التامة عىل التنفس بأخذ الشهيق الكايف واالقتصاد بإخراج ( 1

 . الزفري
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 .املكان وعدد السامعني ويعتمد هذا عىل سعة.. توفري قوة الصوت الكافية ( 2

 . والرتكيز عىل الكلامت املهمة.. الوضوح التام يف النطق ( 3

 .إن ال نقف عن اإللقاء عند هناية كل شعر وإنام عند متام املعنى( 4
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 :الفرق بني اخلطابة واملحارضة

املحارضة هي القصد إىل حقيقٍة علميٍة أو نظريٍة تلم بأطرافها، وتظهر  -أ  

غامضها، وتزيل لبسها، وعليه فهي تعتمد احلقائق ال اخلياالت، وختاطب العقول 

 .اإلثارة، وختص غالًبا املثقفنيال العواطف، وتستهدف العلم، ال 

ِن أهدافها،  -ب  أما اخلطابة فهي القصد إىل فكرٍة ورغبِة تزيني أوضاعها وحتسُّ

وقد تكون معلومًة من قبل فهي تعمد إىل اإلثارة واإلقناع، وختاطب العواطف 

 .والشعور وتستهدف االستاملة، وتعم املثقفني وغريهم

ملحارضة قد جيتمعان وقد يفرتقان، وأن املحارضة ويالحظ أن اخلطابة بالنسبة إىل ا

علميًة، دينيًة كانت أو دنيويًة، كأن يأيت مهندس  تكون موضوعاهتا دائاًم وأبًدا 

 . أو يأيت طبيٌب يبني مراحل احلمل زراعي يرشح نظرية تلقيح النبات ،

إذا  أما اخلطابة فقد تكون موضوعاهتا معلومًة بالفعل، كام يف خطب اجلَمع مثالً 

تناول اخلطيب موضوع الصدق واألمانة حيث عليهام، أو موضوع الربا حيذر منه، 

فإن مجيع السامعني يعلمون وجوب الصدق ولزوم األمانة كام يعلمون حتريم 

 .الربا

إال أن اخلطيب حينام يتكلم عن املعلوم فإنام يريد إثارة العواطف والشعور بام 

 .قيه عليهم، ويصل هبم إىل العمل بالفعلعلمت، ويؤثر عىل السامعني بام يل


