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Abstract 

Essay is a form of literature and occupies a distinguished status 
among other famous forms of prose. It has its own principles, 
methods, characteristics and importance. An essayist presents 
contemporary political, social and intellectual issues in symmetrical 
and impressive way. Essay is based on information, facts, evidence, 
arguments, meditation and feelings. The language of the essay is 
concise, expressive to present the analysis and views on a certain 
subject. Essay is the literary form which suits the contemporary spirit 
and trend of the age, so it place is always elevated. The writers, 
through their essays, present their views, perceptions, ideas and 
through essays they present the remediation of the issues and 
difficulties of life.  

This article elaborates the concept of essay, it evolution in West and 
Arab. The article also surveys its important kinds as well as the 
prominent writers of essay and at the end it draws a conclusion based 
on the discussion. 

Keywords: Art of essay, Its evolution, Important kinds, Descriptive 
and Analytical study.  
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احلمد � الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور، وملسو هيلع هللا ىلص على سيد� دمحم إمام املتقني، وشفيع 

Scan for Online 
Version 



 دراسات يف فن املقالة األدبية والعلمية

 

2 

 

مكانة مرقومة بني إن املقالة قطعة أدبية، حتتل : وبعد. املذنبني، وخامت النبيني ،واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني

الفنون النثرية املعروفة، وهلا أصوهلا ومناهجها ومميزا�ا وأمهيتها، ويعرض الكاتب فيها قضية من قضا� السياسية 

ويعتمد على املعلومات واحلقائق واملعارف والشواهد واألدلة والرباهني . واالجتماعية والفكرية �سلوب منظم ومشوق

واملقالة هي . ويستعني �للغة موجزة ومعربة وسهلة عند عرض أفكاره وتعليله وحتليله. يسوالتأمالت واملشاعر واألحاس

واألد�ء يقدمون من خالهلا تصورا�م وأفكارهم ويعاجلون . اللون الذي يناسب روح العصر وذوقه، وهلا مكانة رفيعة

  . بواسطتها مشكالت احلياة وقضا� األحياء

قالة ونشأ�ا عند الغرب والعرب مث تتناول أهم أنواع املقالة الشائعة مشريا تكشف هذه الدراسة عن مفهوم امل

 .إىل أهم روادها وأخريا تذكر النتائج اليت توصلت عليها

    الكلمات املفتاحية
  .حتليلةأهم األنواع، دراسة وصفية،  فن املقالة، تطوره،

  مفهوم املقالة

قال يقول قوال وقيًال وقولة ومقاًال : " لسان العربوجاء يف) ق، و، ل(لفظ مقال مشتق من مادة  :لغة

القول الكالم أو كل لفظ مدل به اللسان، : "وجاء يف القاموس احمليط. وهو كل لفظ ينطق به اللسان. 1"ومقالةً 

ان له، واجلمع أقوال ومجع اجلمع أقاويل، أو القول يف اخلري، والقال والقيل يف النثر، أو القول مصدر والقول والقال امس

   2"أو قال قوًال وقيًال وقولًة ومقالًة ومقاًال فيهما

وتكون عادة منثورة متتاز �لسهولة االسلوب واالستطراد وتعاجل . قطعة أدبية متوسطة الطول"هي  :اصطالحاً 

: يف النقد األديب بقوله 4أمحد أمنيويعرفها . 3"قضية من القضا�ت، ولكنها تعاجلها خاصة من �حية �ثر الكاتب به

املقالة من أهم فنون النثر األديب وأمتعها، ويف الغالب تتناول موضوعا واحدا وال ختضع لنظام خاص يف تناوله، بل "

تظهر شخصية الكاتب و�ثريه، وميثل القصر من خصائصها البارزة وصفا�ا الضرورية، وقد تكون الطويلة تتبع هوى 

جيب أن تكون  : " فيقول 6العقاد أما عباس حممود 5"ني يف كتابتها وهي سر اعظم جلود�ا والختضع لنظام مع الكاتب

املقالة كتا� صغريا يف موضوعها ملن ال يتسع وقته للتفصيل، واملقالة تعد من حيث املوضوع كتاب صغري يتضمن على 

  . لرتكيز على موضوع واحدومن خصائصها القصر وا. 7"النواة اليت تنبت منها الشجرة ملن يرد االنتظار

قطعة نثرية حمدودة يف املوضوع والطول، تكتب بطريقة بسيطة وسهلة بعيدة "دمحم يوسف جنم ��ا ويعرفها 

يف العصر : "وفّسر أمحد الشايب قائال. 8"عن االبتذال والتكلف، وهي تعبري عن ذوق الكاتب وشخصيته و�ثره

ب الذي يقدم رأ� خاصاً، وفكرة عامة أو مسألة اجتماعية أو علمية أو احلديث تطلق املقالة على املوضوع املكتو 

  .9"اقتصادية يوضحها الكاتب ويشرحها ويؤيدها �لرباهني

واملقال من حيث مضمونه وتسلسله املنطقي حيتوي على ما يريد الكاتب إيصاله للمتلقي من املعلومات  

ضوع، فكرة واعية وموضوع معني حيتوي قضية يراد حبثها، فكرة قبل كل شيء ومو "واألفكار معتمدا خطة ما، فهو

فللكاتب إذن هي رسالة  10"قضية جتمع عناصرها وترتب، حبيث تؤدي إىل نتيجة معينة وغاية مرسومة من أول األمر
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  .يريد عرضها للقارئ  قصدا إقناعه بفكرته اليت يؤمن �ا، ويستعمل من أجل ذلك أدلة وبراهني شىت

صاحل أبو إصبع، هي النوع النثر األديب تدور حول قضية واحدة، أو فكرة . دمحم عبيد هللا ود .املقالة عند د 

وهي متتاز . معينة وتعاجل قضية أو موضوعا حمددا، وغايتها إقناع القارئ بفكرة معينة وهدف خاص وإ�رة عاطفة عنده

 .11. بارا�ا القوية واملؤثرةبوضوح األسلوب و�قتصارها وبلغتها الرشيقة واجلاذبية والسالسة، وبع

  املقالة عند الغرب

. رائد أول من كتب مقاال حديثًا يف القرن السادس عشر امليالدي" ميشال مونتني"يعترب الكاتب الفرنسي 

أشار دمحم يوسف جنم . ويف البداية كانت آ�ره ختلو من العنصر الذايت. وقد اهتم مبشاكل االجتماعية والفكرية لعصره

إن مونتني هو الذي بذر يف مقاالته بذور الرتاجم اليت صارت فيما بعد فنا قائما بذاته له أصوله "يف فن املقالة 

من أبرز كّتاب املقال يف اجنلرتا، وقد استمر تطور املقالة يف أورو� على أيدي " فرنسيس �كون"ويعد . 12"ومشتقاته

، ويف القرن الثامن عشر بلغ "دريدن"و" إبراهام كاويل"عشر نذكر منهم على سبيل املثال الكّتاب منذ القرن السابع 

" جو��ن سويفت"و" دانييل ديفو"و" جوزيف اديسون"، و"ستيب ريتشارد"املقال من التطور مبلغا كبريا ونبغ فيه 

  ". أوليفر جولد مسيت"و

جتاوزها إىل حتليل مظاهر احلياة املعاصرة، كما تغري  فاملقال يف هذا القرن مل يقف عند التأمالت الذاتية بل

واستحدثت طرق يف العرض والتحليل، حيث عوجلت خمتلف القضا� بلغة أدبية تتسم . أسلوبه فأصبح انشائيا جديدا

  .�لبالغة

 ويف القرن التاسع عشر، اتسعت دائرة اهتمام املقال بشىت ا�الت وظهرت شخصية الكاتب فيه  وبرع فيها 

، وصارت كل قطعة نثرية تعترب مقاال، سواء كان "دي كونسي"، و"يل هنت"و" وليم هازليت"و" شارل المب"

امليل إىل النزعة العلمية، ورواج : ومع بداية القرن العشرين �ثر املقال �مرين مها. حبثا علميا قصريا أو قطعة أدبية فنية

  .األقصوصة

  املقالة عند العرب

األدب العريب قدمية النشأة وقد ذهب الكثري من النقاد العرب إىل أن املقال ظهر يف األدب إن املقالة يف 

العريب مع بزوغ مشس اإلسالم ولقد عرف هذا الفن يف ذلك الوقت �سم الرسالة أو الكتاب، أل�ا كانت ترسل من 

 واخللفاء الراشدين استعملت الرسالة ويف العهد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص. شخص إىل آخر مكتوبة على قطعة ورقية أو رقعة جلدية

  . وسيلة للتواصيل فيما بينهم

وظهرت بذور املقالة يف عدد من اآل�ر األدبية القدمية ويف العصر األموي تعد الرسائل الديوانية واإلخوانية 

 يف القرن الثاين للهجرة وتعد قد ظهرت بذور املقالة يف األدب العريب: " يقول دمحم يوسف جنم. أحسن مثال هلذا الفن

  .   13"الرسائل العلمية واألخوانية من أحسن صورها 

ونبغ يف فن الرسائل، ويف العصر الذهيب للدولة العباسية يعد اجلاحظ  14ابن املقفعويف العصر العباسي ظهر 

وأيب حيان  17ثعالىبوأيب منصور ال 16وبديع الزمان 15الصاحب بن عبادممن أسهموا يف ارتقاء هذا الفن، وكذلك 

إىل  عبد العزيز شرف. وأشار د. وأيب الفضل دمحم بن العميد رسائلهم قريب من املقالة الفلسفية العلمية 18التوحيدي
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قبل ظهور مقاالت مونتني الفرنسي وبيكون االجنليزي عرف فن املقالة عند العرب حتت مسميات أو موضوعات : "أن

  .19"االت وغريهاالفصول، والرسائل، واملق: شىت مثل

ويف العصر احلديث ظهر املقال يف األدب العريب مع بداية القرن التاسع عشر امليالدي، وجاء أسلوبه يف تلك 

�ملوضوعات الرمسية لشؤون الّدولة  –غالبا  –مليئا �لصنعة والبديع املتكلف كما كان موضوعها يتصل "املرحلة 

) وادي النيل(فكارهم كجريدة والكّتاب الصحف وا�الت وسيلة لنشر أ ويف هذه الفرتة اختذ األد�ء. 20"وتنظيمها

  .واهتم بقضا� االجتماعية والثقافية والسياسية ،)جريدة العروة الوثقى(و) جريدة مصر(و) جريدة األهرام(و

، دمحم عبده، إبراهيم 22ألفغاينمجال الدين ا ،21رفاعة الطهطاويومن أبرز الكّتاب  يف هذه املرحلة  

  .25، ومصطفى لطفي املنفلوطي24، وجرجي زيدان23ليازجيا

مالت األفكار إىل : "ويف بداية القرن العشرين �ثر املفكرين العرب �لغرب، كما أشار عبد اللطيف يف كتابه 

وقد تبلور فن املقالة يف صورته .... التجديد، والبتكار، والعمق والغزارة والرتتيب، والوضوح، والتحليل، والتعليل

لناضجة النهائية يف هذا القرن، فقد ازداد الوعي �صول املقالة، ودخلها التيار الوجداين الفين، وأصبحت ترتدد بني ا

الذاتية واملوضوعية، وأصبح الكاتب يستخدم عبارة رقيقة عذبة، أو عبارة قوية مؤثرة تبعا لطبيعة املوضوع الذي 

  .26"يتناوله

ويعد . 27"للغة العربية، ولكنها من حيث داللتها الفنية تعد حمدثةليست غريبة على ا"إن املقال كلفظة  

تعود : جان كرم إىل أن. وأشار د. 28مبدع ومنشئ فن املقالة يف بالد العريب) 1873 – 1801(رفاعة الطهطاوي 

عند العرب، أما يف عهد احتالل االجنليز ملصر قد  29اجلاحظاملقاالت األدبية األوىل إىل عبد احلميد الكاتب مث إىل 

وويل الدين يكن، ومصطفى كامل، وخليل ظهرت من حيث داللتها الفّنية ويف شكلها احلديث عند سليم سركيس، 

 ،، وعبد هللا أبو سعود، وسعيد البستاين31، ودمحم رشيد، وبعد هؤالء قد قام رفاعة الطهطاوى، وسليم النقاش30مطران

  .33ودمحم خبطوات أولية يف هذا ا�ال  ،32حاقوأديب اس

  .املقالة األدبية أو الذاتية واملقالة املوضوعية: تنقسم املقالة من حيث املضمون إىل قسمني

 أو الذاتية دراسة يف فن املقالة األدبية – 1

كز على اخليال والتسلسل تعاجل املقالة األدبية موضوع أديب وفين �إلضافة إىل إبراز القيم اجلمالية والفنية، وتر 

قطعة أدبية نثرية حمدودة "واملقالة األدبية عند دمحم جنم ��ا . والرتتيب لألفكار وتبعد عن األلفاظ الغريبة وغري املفهومة

يف طوهلا وموضوعها، تكتب بلغة سهلة مفهومة مؤثرة بعيدة عن التكلف والتعقيد، وهي تعبري صادق عن شخصية 

  .واملقالة األدبية تتناول ظواهر أدبية خمتلفة ومشكالت األدب والفن والتاريخ واالجتماع .34"الكاتب وأحاسيسه

اليت تدرس الشخصية أو "املقالة األدبية هي " تطور األدب احلديث يف مصر"ويقول أمحد هيكل يف كتابه 

 35"عريب القدمي أو املعاصر، االجتاهة أو الظاهرة أو األثر يف األدب األورويب القدمي أو احلديث، أو يف األدب ال

أن يكون األديب �قماً، وأن تكون النقمة خفيفة يشيع فيها لون �هت من : "واشرتط زكي جنيب حممود يف كتابه

وعلى كاتب املقالة األدبية أن يتجنب من االطالة والتفاصيل الدقيقة واألخطاء اللغوية . 36...."التفكه اجلميل
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يستخدم اللغة سليمة ممتعة والعباراة جزلة والكلمات موحية وألفاظ مناسبة، ويركز على وضوح والنحوية والتعبريية، وأن 

  :ومن أشهر كتا�ا. الفكرة وعمقها ويعتمد على التصوير الفين واخليال الرائع

، 40، وإبراهيم عبد القادر املازين39، وأمحد حسن الز�ت38والعقاد، وطه حسني، 37مصطفى لطفي املنفلوطي

 :ومن أهم أنواع املقالة االدبية .41صادق الرّافعيّ  مني، ومصطفىأ وأمحد

  :املقالة الوصفية -أ 

ويرى . املقالة الوصفية تعين بتصوير الكاتب للبيئة املكانية، ومظاهر احلياة وتربز تفاعله وتعاطفه مع هذه البيئة

عميق مع الطبيعة، وعلى دقة  تعتمد على وصف رشيق معرب وعلى تعاطف"دمحم يوسف جنم أن املقالة الوصفية 

املالحظة اليت تنقل مشاعر الكاتب  وأحاسيسه وعواطفه، مع صورة الطبيعة بصدق وإخالص يف عبارة عذبة 

  . 42"ومؤثرة

إن هذا اللون يعتمد على الوصف العميق، والغوص يف أعماق الطبيعة، وعلى دقة املالحظة  يف أسلوب  

ألمحد أمني، " مع الطري"للرافعى، و" الربيع"للعقاد، و" جمال الطبيعة "ا وميثل هذا اللون يف أدبن. رشيق مجيل

   .43مليخائيل نعيمة" الصخور"و

� تباركت الصخور: "بصورة دقيقة فيقول" الصخور"وقد صور ميخائيل نعيمة شعوره �لطبيعة يف مقالته 

وأبيضها، وأغربها وأصفرها، وأزرقها تبارك قزمها وعمالقها، وداجنها وآبدها، وعابسها وضاحكها، تبارك أسودها 

  .44"تبارك صمتها ما أفصحه، وسكو�ا ما أرهبه، وعماها ما أبصره.... وأمسرها، وما كان منها بلون الشحم واللحم

إن نعيمة من أد�ء املهجر وهم من أخلص أبناء الطبيعة وعشاقها، فهم عميقو اإلحساس �ا، وعميقو  

صنني كانت رمزا للجمال والعظمة يف نفس نعيمة، وهي اليت بثت السعادة يف  وصخور جبل. احلب واالتصال �ا

  . نفسه وقلبه

  .أمحد أمني، وميخائيل نعيمة، والعقاد والرافعي وغريهم: ومن أبرز كتا�ا

  :املقالة الثقافية -ب 

نتاجا كبريا وهلم أثر �لغ والقصد منها الدراسة والتحليل والتعريف كبار األد�ء والشعراء واملفكرين الذين تركوا ا

  .45.يف األدب والشعر

رالف أمرسون، وولف هومتن، وفريدريك نيتشه، وتولستوي، : ومن أمثلة مقاالت ميخائيل نعيمة مثال 

يف مقاالته، فهو قرأ مؤلفات " تولستوي"تناول نعيمة أعالما من الشرق . وبوفكني، وجواهر الل �رو وغريهم

عظيم هو تولستوي ألنه مثل يف شخصته، ويف أدبه، ويف حياته طبيعة : " حد كبري فيقولتولستوي وكان معجبا به إىل

وسيبقى عظيما ألنه كاتب عظيم، وألنه حاول أن حييا حياة العظماء من املصلحني ... الشعب الذي أجنبه

  .46"واألنبياء

  :املقالة التأملية -ج 

ية كاحلياة واملوت والوجود والعدم والنفس اإلنسانية يشري الكاتب فيها إىل مشكالت احلياة واملسائل الكون

هي تقوم على عرض مشكالت الكون واحلياة، واإلنسان، وا�تمع وتسعى "و: يقول دمحم يوسف جنم يف فن املقالة
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لدراستها من حيث وجهة نظر الكاتب وتفسريه للظواهر اليت حتيط به بعيدا عن املنهج الفلسفي ونظامه املنطقي، 

فاملقال التأملي يغوص يف أعماق النفس اإلنسانية ويتأمل يف أسرار . 47. "�راء الكاتب ونظريته عند حلوهلا وتكتفي

  .احلياة وحفا�ها ويف قوي الطبيعة وعناصرها ومجاهلا وتناسقها وحكمتها وعمقها

النفس تعمقه يف الطبيعة  ويف املقالة التأملية ينظر الكاتب إىل احلياة والوجود والنفس اإلنسانية متعمقا يف هذه

صورة مجيلة دقيقة لفصول السنة ) نعيمة(فريسم . وفصوهلا ويتأمل يف الطبيعة وأسرارها وخيرج كنز احلس �جلمال والنظام

وحني يغوص يف أعماق الطبيعة ويف فصوهلا فإنه يغوص يف سر من أسرار الوجود كما هو اإلنسان، فاإلنسان مير بتلك 

فنحن �لنظام الذى ختضع له أجساد� قد ال ختتلف بكثري أو قليل : "ا الطبيعة، كما يقول نعيمةاألدوار اليت متر �

وتتمثل وظيفة هذا النوع يف دراسة القضا� واملشكالت من خالل حتليلها، والنظر يف . 48"عن النبتة واحلشرة والبهيمة

" نظرة يف الكون"مليخائيل نعيمة، ويف " البيادر"وميثل هذا اللون يف أدبنا . وجود حل هلا وفق ما تقتضيه احلالة

  .ألمحد أمني" فلسفة املصائب"و

والعقاد وجريان خليل جربان  ومصطفى صادق الرافعي،ميخائيل نعيمة وأمحد أمني، : ومن أبرز من كتب فيها 

  .49وأمني الرحياين

  :املقالة السياسية - د

ويعرفها . ه وطنه، ويشري إىل نظام احلكم والسياسييعرب فيها املؤلف عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه جتا

تتناول مشكلة فكرية أو وطنية أو حزبية أو دولية، ويهاجم االستعمار على اعتدائه على "مصطفى نعمان البدري ��ا 

ه احلر�ت، ويبصر اجلمهور مبا حييط ببالده، ويستنريه للزود عن مقدساته �سلوب سهل بعيد عن الزخرفة، ويعتمد في

وتستخدم يف املقالة ألفاظ سهلة وفكرة واضحة بعيد عن التكلف والصنع اللفظي ويعتمد على . 50"إ�رة العواطف

  .براهني وأدلة وشواهد �رخيية

، 52، وحممود سامي البارودي51أديب اسحاق، مصطفى كامل، وعبد احلميد الكاتب: ومن أبرز رجاله 

 ودمحم عبده، وسعد 53لى يوسف، وعبد هللا عبد الباري، وإبراهيم صاحل شكروإبراهيم �فع، وعبد هللا الندمي، والشيخ ع

  .وغريهم ،54زغلول

  :املقالة االجتماعية -ه 

تتناول املقالة االجتماعية موضوعا من صميم الواقع ومشكالت ا�تمع كالفقر واجلهل ومشاكل األسرة 

وتعتمد على األدلة . ليد السّيئة حماوال إصالحها وحلوهلاوقضا� املرأة والعالقات بني األفراد وتنتقد العادات والتقا

إذن اقرتب يف موضوعا�ا من حياة الشعب وقضا�ه . املنطقية والشواهد الواقعية، و�تم بوضوح الفكرة ومجال األسلوب

واجادة التحليل، يف هذه املقاالت يهتم الكاتب  على دقة املالحظة، : "املتنوعة، كما أشار إىل ذلك دمحم يوسف جنم

  .55"والقدرة على إحكام الوصف، واالتزان يف احلكم، والعمق يف التأمل

فيعرض فيها حقيقة الفقري والغين؛ " الفقر والفقري"و من أمثلة املقالة االجتماعية، مقالة الرافعى بعنوان 

ن جيد معىن من معاين السعادة حىت فالفقري يف نظره اّلذي ال ميلك ضمريا أصال، فال يستطيع حتقيق الّلذة النفسية ول
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فالسعادة عنده الّلذة النفسية اليت تنمو يف ظالل . لو أ�ح لنفسه كل شهوات الدنيا، ألن لّذة املال ال تتجاوز احلواس

. 56"إن أفقر الفقراء ليس هو اّلذي ال جيد غداء بطنه، ولكنه اّلذي ال يستطيع أن جيد غداء شعوره: "فيقول. الضمري

انظروا يف �طن اإلنسان �لفضيلة اليت هي من نور هللا، و�حلقيقة اليت هي من نور الطبيعة، فإنكم ال ترون "ويقول 

  .�57"حقيقة الغين تبتعد عن حقيقة الفقر إّال مبقدار ملء هذه املعدة

 59أمني، ومجال الّدين األفغاين، وقاسم 58عبد الرمحن الكواكىب مصطفى لطفي املنفلوطي،: ومن أشهر كتا�ا 

  . وغريهم

  دراسة يف فن املقالة املوضوعية - 2

  :ومن أهم أنواعها

  :املقالة العلمية -أ 

وهي نوع �تم . تعاجل موضوعا من نظر�ت العلم أو مشكلة من مشكالته وتعتمد على األدلة والرباهني

ة عن شيء جديد، مل تتم دراستُه الطب، واهلندسة، والفيز�ء، وغريها، وتقدم دراس: ��االت العلمّية والنظري، مثل

: من قبل وتساهم يف توضيح حقائق علمية مفيدة، وُتكتب من قبل أشخاص متخصصني يف ا�االت العلمية، مثل

األطباء، والُعلماء، وغريهم، وتعد وسيلة من وسائل النهوض العلمي، وحتتوي على تفاصيل ��ال العلمي املرتبط �ا 

ألفكار، وخيلو من احملسنات البديعية، والصنعة اللفظية، والكلمات األدبية، وأن ختلو اللغة من والتعبري عن احلقائق وا

  .األخطاء

فهو يرى . ملصطفى صادق الرافعي فصاغها �سلوب علمية" �ريخ آداب العرب"ومن أهم املقاالت العلمية 

م احلسنة من الشجاعة والعفة والعلو اهلمة، العرب قوما خيتلف عن األقوام األخرى، وأقدمهم يف الوجود، فيمدح صفا�

فهم يف نظره جنس بشري ال مثيل له يف . والكرم، والصدق، واإليفاء �لوعود، وعادا�م وتقاليدهم وفصاحتهم

  . األجناس األخرى َخلقا وُخلقا، حىت إ�م يف نظره جيل يسمو على سائر األجيال

�لنظر إىل هيأة الُقحف، وِسَعة الدماغ، وكثرة تالفيفه، وبناء : "... ويفّسر ذلك تفسريا علمّيا بقوله

األعصاب وشكل األلياف العضلّية، والنسيج العظمي، وقوام القلب، ونظام نبضاته، فضال عّماهم عليه من مالحة 

وعّزة النفس،  وفضًال عّما يف طباعهم من الكرم واألنَفة، واألرحيّية،... السّنحنة، وحسن التقاطيع، ووضوح املالمح، 

  .60..."والشجاعة

  .أمحد زكي، ويعقوب صروف، ومصطفى صادق الرافعي وغريهم: ومن أبرز كتا�ا 

  :املقالة النقدية -ب 

وتدور حول . هي املقالة التحليلية تقوم على عرض وشرح وتفسري وتقومي على االنتاج األديب والفين والعلمي

لتقاليد والعادات وتعتمد على املالحظة الدقيقة، وتقوم على النظر�ت الصراع بني القدمي واجلديد وبني التمسك �

جاءت لتعقد للمسائل األدبية، وتشقق للقضا� حدودا "يشري عبد اللطيف إىل ذلك قائًال . والقواعد واألصول العلمية

وتبدي مآخذها على  ومفاهيم، وتنظر إىل حماسن العمل األديب ومسائه، فتحّل ذلك حيث يكون، وتقبل اجليد وحتييه

  . 61" اهلزيل والضعيف فتشهرها مقومة دراسة
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مليخائيل نعيمة خري املثال ملقاالت النقدية، وقدم نعيمة فيه كثريا من اآلراء واألفكار النقدية " الغر�ل"وكتاب 

حوله تدور وتناول املوضوعات األدبية وحتدث عن وجود اإلنسان وسره الغامض ويؤكد أن حمور األدب هو اإلنسان و 

هو رسالة : " واألدب احلقيقي هو رسل بني الكاتب والقارئ، يشري ميخائيل إىل األدب قائالً . علومه وفنونه وفلسفته

، 64وأمحد أمني، وإحسان عباس ،، املازين، والرافعي، والعقاد63طه حسني: ومن أهم كتا�ا. 62"بني األديب واملتلقي

  .65وشكري عياد

  :  املقالة الفكرية -ج 

وتعاجل احلقائق الفكرية واملعارف بغض النظر عن العواطف واملشاعر . ي تتعلق �لفلسفة والتحليل والتفسريه

واحملسنات البديعية والصناعة اللفظية وتستكشف ظواهرها وقوانينها وعالقتها �ألمثلة ويعرب عن الكلمات والرتاكيب 

مضمو� اعتقادّ� يلتزم به الكاتب عقيدة وإميا�ً، وجيعله سلوكا حتتوي : "ويعرفها نعمان البدري أ�ا. �لدقة والتحديد

ملنهاجه، حىت يضحى أدبه بعد ذلك مذهبا يعرف به بني الناس أو هو يفّسر �ا جوانب من ذلك املذهب االعتقادي 

  . 66"اّلذي يتوّفر عليه

:  ومن كتا�ا.  الفكرية ملصطفى صادق الرافعى تعد من مقاالت" وحى القلم"و" املعركة"و" حديث القمر"و

  .، ومصطفى صادق الرافعي68، وأمحد لطفي السيد67زكي جنيب حممود

  :املقالة التارخيية -د 

هو املقال جيمع فيه الكاتب األخبار والروا�ت التارخيية عن شخصية أو حدث ما، ويقوم بفحصها ومتيزها  

ول أحداث التاريخ �لعرض، أو تتعرض لشخصيات تتنا"فهو إذن مقالة . وتدقيقها، مستندا إىل أقوال املؤرخني

فيقول دمحم . ويف املقال التارخيي يرجع الكاتب إىل املاضي الستنباط األحداث احلقيقية لقضية من القضا�. 69"�رخيية

مجع الروا�ت واألخبار واحلقائق وتنسيقها وتفسريها وعرضها، وجيب على الكاتب  أن "هي تقوم على : يوسف جنم

يف كتابتها اجتاها موضوعيا صرحيا، تتوارى فيه شخصية يضفي عليها غالله، فيشبها �لقصص ويربط فيها حلقات يتبع 

  .70"الوقائع خبياله حىت خيرج منها سلسلة متصلة مستمرة من املقاالت

انتقاله بعد ) الناصرية(بىن السلطان احلمادي الناصر بن علناس مدينة جباية : "وهذا النص مثال  ملقال �رخيي

هلا إىل منارة علمية، . ، وكان ذلك يف القرن احلادي عشر امليالدي)القبائل(من قلعة بين محاد �ملسيلة، إىل بالد الزواوة 

والصويف ، 71ابن خلدونمثل، .... قصدها العلماء من كل حدب وصوب، خاصة من األندلس، ومشال إفريقيا، وأورو�

اشتهرت بقصورها الرائعة كقصر  ، كما74وابن بطوطة 73الرحالة العرب كاإلدريسي، والكثري من 72بن عريبحميي الدين 

الكوكب، وقصر اللؤلؤة، وقصر أميمون، ومبدارسها العديدة، ومن أشهر مدارسها مدرسة جامع قصبة املدينة اليت 

  ".ايةجب"قدم الكاتب صورة واضحة عن التاريخ مدينة . 75"ودّرس �ا ابن خلدون نأنشأت �يدي املوحدي

، و�جي معروف، 77، ودمحم بن شريفة، وعبد القادر محزة، ودمحم أنيس76عبد الرمحن الرافعى: ومن أبرز كتا�ا 

  .الكثري وعبد العزيز الدوري وغريهم
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  :املقالة الفلسفية - و 

�تم املقالة الفلسفية بدراسة إشكالّية فلسفية، وتعاجل املوضوعات كلكون واملوت واحلياة والبعث والنشور 

والرباهني الفكرية، وتعمل على توضيح األسباب والنتائج والكشف عن أسرار الكون، وتعتمد على التحليل املنطقي 

تحليلها وتفسريها وجيب على الكاتب أو األديب هنا أن هي تعرض شؤون الفلسفة ب: "فيقول دمحم جنم. املرتتبة عليها

ينقد على األسس االساسية للموضوع، وأن ينظر إليها �لنظرة اإلنسانية حىت ال تفشل قيمة مقالته بتقدم العقل 

وضوع املاإلنساين وجتدد مكتشفاته النظرية، ومن مثة يقدم ماد�ا �لدقة والوضوح حىت ال يتخيل للقارئ سبيله يف هذا 

  78"الشائك

،  ودمحم عابد اجلابري، 80، وأمحد لطفى السيد، وزكي جنيب حممود79أمحد فؤاد األهواين: ومن أهم رجاهلا 

  .وغريهم 81وعلى أدهم، وفؤاد زكر�

  :املقالة الصحفية -ه 

 املقال الصحفي تعبري عن األمور االجتماعية واألفكار العلمية، �دف نقدها و�سلوب واضح وبسيط وبلغة

القطعة الفنية اليت تقدم فرصة للمحّرر الصحفي وتسجيل األحداث "فاملقالة الصحفية هي . مسايرة لعصر القارئ

املهمة احلالية واملتجّددة، وتصوير الصور الظاهرة واخلفية ونقل الوقائع والتفاصيل وتقدمي املعلومات والبيا�ت املفيدة 

والكاتب يقدم فيها األراء واألدلة والشواهد واألفكار واملعلومات . 82"وتبين الظواهر واألنشطة واملشكالت املختلفة

فاروق أبو زيد �ن لغة املقال . وأكد د. واحلقائق عن القضا� االجتماعية واملشكالت السياسية والفكرية واالقتصادية

ف مستو��م وثقافتهم وهي لغة مفهومة عند اجلماهري رغم اختال. الصحفي هي لغة احلياة العامة، أي لغة اجلمهور

وجيب أ�ا تتميز �لرشاقة والبساطة والسالسة والوضوح والبعد عن التكلف واالبتذال يف مفردا�ا . وبيئا�م وأذواقهم

استخدام اللغة البسيطة : "ومن أهم خصائصها. 83.والعامية يف أسلو�ا وكذلك تستفيد  من دقة األسلوب العلمي

  .84"عن جتربة ذاتية للكاتب والعالقة بينه وبني القارئ والعنوان الثابت وااللتزام �لتدقيقوالرشيقة والسهلة والتعبري 

إّن يف : أيها اإلجنليز: "للرافعي اليت قال فيها"  صيحة احلق"إّ�ن احلركـة الشـعبية املصرية  نشرت مقاالت  

فمصر هي بعينها ... فـأْلُقوا حبالكم وأسلحتكم،. ..أيديكم القوة وال إميان فيها، وعند� اإلمياُن وال قوة يف أيـدينا 

يشري الرافعي يف هذه  85".وليس له من سالح إال إميانه" موسى"وكان فيهـا " فرعون"األرض اليت كان فيها جنود 

 املقالة إىل قوة اإلجنليز وظلمها، ويرى أ�ا متلك من قوة وجنود وسالح أما الشعب املصري فهو ميلك قوة اإلميان وهو

  . أقوى سالح يف وجه العدو، ومهما طال الزمن البد أن تعود األرض إىل أهلها

وإبراهيم عبد القادر املازين، ودمحم السباعي، عبد العزيز  البشري، وزكي  مبارك، وحسن : ومن أهم روادها

  .وغريهم ، وشكرى أ�ظة، ودمحم زكي عبد القادر86الز�ت، ودمحم حسني هيكل

  :أسلوب املقالة

ويعتمد أسلوب . ّتاب ختتلف يف أساليبهم التصويرية وقدرا�م التعبريية وطرق تفكريهم بسبب تنوع ثقافتهمالك

املقالة على الوضوح وقوة التأثري واجلمال وحيوية األفكار والدقة وروعة اجلمل ومتانتها، وكذلك على العبارات املوحية 

وجيب أن يكتب املقال �للغة مفهمومة عند أكرب . ية والذوق األديبواألساليب الفنية والصور الرائعة، والقدرات البيان
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وينبغي أن متتاز هذه اللغة �لبساطة والسالسة، . العدد  من الشعب على اختالف ثقافتهم وأذواقهم، و بيئا�م، 

ت واألخبار إىل الشعب، إن املقال يقدم املعلوما: عبد العزيز شرف قائال. ويؤكد د. والوضوح  والدقة، واجلزالة، واملتانة

وهو مسؤول إىل إيصال املعىن الصحيح واملعلومات الدقيقة معتمدا على احلجج والرباهني والدالئل �سلوب مجيل 

شرف أن . ويف مكان آخر يؤكد د. 87.ومقنع ومؤثر وبسيط بعيد عن العامية واألساليب املبتذلة والتفاصيل املعقدة

استخدام الفن املقايل أللفاظ معينة متيزه عن سواه من فنون املقال، اتباعه : املقال هيهناك ثالثة عناصر حتدد أسلوب 

  .88لطريقة معينة خاصة به يف ترتيب األلفاظ معاجلة موضوعه على حنو ينفرد به

 89.ومن خصائص املقال السمة اليت حتدد طبيعته كفن نثري يتميز حبجمه القصري أو متوسط الطول 

واملقالة . لغة واألسلوب حسب املوضوع الذي يتناوله، ويقدم املعلومات �لصدق واألخالصويستخدم الكاتب ال

  .تتميز بوضوح األسلوب وقو�ا ومجاهلا عند اختيار األلفاظ املناسبة للصور واملعىن

  :النتائج

  :إىل جمموعة من النتائج وهي كاآليت ناويف �اية هذا البحث توصل 

 اسية واالجتماعية والفكرية.تعاجل املقالة القضا� السي 

 .تدور حول فكرة واحدة وتستخدم عبارات بسيطة اليصال املعىن اىل املتلقي 

 .تستعني بقوة األسلوب  وحيوية األفكار، ودقتها، ومتانة اجلمل، وروعتها  

 .حتتوي على املعلومات واحلقائق والشواهد واألدلة والرباهني من الناحية الفكرية والثقافية  

 نسجام والرتابط والتماسك يف األفكار واحلقائق بشكل منطقي واألسلوب .يوجد اال  

 .تستخدم اللغة الواضحة والطريقة املباشرة عند عرض الفكرة  

 .تستعني �لشواهد والرباهني اليت تؤيد الفكرة 

 .جتتنب عن اإلطالة والتفصيل وعن األلفاظ غري املفهومة أو الغريبة 

  األفكار ، وصور األدبّية، وا�از، ومن حمسنات لفظّية أو بديعّيةتبتعد عن التكرار يف عرض. 

  هذا و�� التوفيق
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