
 فن المقالة                                    

 

الرواية السيرة و تنوع النثر العربي الحديث من حيث فنونو بين فن الخطابة والمقالة و 
 ية. والمسرح

رتبط ىذا الفن في األدب الحديث بالصحافة، وىو فن ا  "وبالنسبة لفن المقالة فقد 
ي تحديد معنى و لقد ا ختمف النقاد فجديد نشأ بتأثير ا تصال العرب بآداب الغرب، 

، فوصفوىا في األول عمى أنيا ال تخرج عن كونيا تعبيرا عن المقالة وخصائصيا
 .كاتب وعن آرائو الخاصة في الحياةإحساس ال

، وتكون عادة األوربي قطعة مؤلفة متوسطة الطولة في العرف تعتبر المقالة األدبي
ستطر  ، اد، وتعالج موضوعا من الموضوعاتمنثورة في أسموب يمتاز بالسيولة واال 

 "ولكنيا تعالجو عمى وجو الخصوص من ناحية تأثر الكاتب بو 

أن  " ربي الحديث ومدارسوعاألدب ال" و ذكر محمد عبد المنعم الخفاجي في كتابو 
و أثر في تعبير عن إحساس شخصي أاألوربيين عرف المقالة عمى أنيا " أحد الكتاب

: " ". ويقول أيضا، ال ىتمام أو شائقلميل، أو مثير ، أو جأحدثو شيء غريب النفس
، وينقدىا بأسموبو الخاص... إنو ال ينظر إلى لة شخص يعبر عن الحياةكاتب المقا

من ، ولكن في فنو شيئا الفيمسوف، أو الشاعر، أو القصاص مؤرخ... أوالحياة نظرة ال
 .ىذا كمو "

 بشكل  ن، ولكة وجدانية في صميميا، سيقت نثراوىناك أيضا من يعتبرىا قصيد
ون ذاتيا، ال ينبني عل أساس عقمي، ، و أسموبيا يكأكثر ا تساعا من الشعر المنظوم

 .وال يبسط حقائق موضوعية



نثرية محدودة في  قطعة "بكونياالمقالة األدبية  أما محمد يوسف نجم فيعرف
 ".الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية سريعة، خالية من التكمف

أن المقالة األدبية الموفقة تشعرك وأنت رى أما محمد عوض الناقد المصري في
ماثل أمامك في كل عبارة وكل ، وأنو ا أن الكاتب جالس معك يتحدث إليكتطالعي

 .فكرة

كتب عمى نمط المناجاة واألسمار ، أن ت   ، حسب العقاد،في المقالة الحديثة ويشترط
، واألذواق جارب الخاصةوأن يكون فييا لون من ألوان الثرثرة أو اإلفضاء بالت

 .الشخصية

 موضوع المقالة األدبية وشروط تحقيقها  

، كتبيا 0851ة إن أول ظيور لممقالة بالصورة التي عرفت بيا كان في فرنسا سن
 . وىناموضوع تضمن شخصيتو و أسموب حياتو، وفييا جسد أول الفرنسي "مونتين"

موالية ا متازت . وبعدىا في العصور المضوع من وجية النظر الشخصيةال يكون
، ب من الموضوع يعرضيا لمبحث والنظر، فكاتب المقال يختار جوانالمقالة باإليجاز

، ألن عميو أن يتحرى يكشف عن قدرتو الفنية وبذلك ، كرهويسمط عمييا أضواء ف
ىتمام بموضوعوإظيار النواحي التي ت خالل ىذا ال بد أن تكون لمكاتب من و ، ثير اال 

 .اسبة لتطوير الفكرة وتحديد اليدفأيضا القدرة عمى ا نتقاء المواد المن

متاع أصبحت ، فإذا ا نحرفت المقالة عن ىذا اليدف الرئيسي تيدف المقالة إلى اال 
غايتيا إعطاء دروس في األخالق فالمقالة تقدم لنا الكاتب كما تقدم لنا الموضوع الذي 

 .ره وفكره وحالتو النفسيةو حي من شعيكتبو بو 



وعا يعبر عن عقل اإلنسان وشخصيتو، فإنو ال بد أن ما دامت المقالة تتناول موض
أجل عقيدة من ، غير خاضعة لدعوة من الدعوات أو مسخرة من تكون حرة طميقة

، ولكي تكون المقالة بعيدة عن ىذه األمور ال بد من أو مذىب من المذاىب العقائد
نسجام بين الفكرة و أسموب األداء.  إجادة تصميم المقالة و مراعاة اال 

األسموب ثم يختار  معين،عمى كاتب المقالة أن ينطمق من فكرة رئيسية لموضوع 
أيضا أن يمتزم بالوحدة والتماسك  وعميوالمقصود.المالئم الذي ال يبعده عن اليدف 

نتقال من خاطرة إلى خاطرة أخرى لموضوع المقال. إضافة إلى العمل والتدرج في اال 
  ر موىبتو بالممارسة والتجربة.يطو عمى إتقان عممو وت

لقد ظير المقال األدبي إلى جانب المقال الصحفي، فيذا يتناول المشكالت القائمة 
جتماع،  من الناحية السياسية والمقال األدبي يعرض مشكالت األدب والفن والتاريخ واال 

يا األصيل من المقالة وفنن المقالة األدبية أقرب إلى طبيعة المقالة إويمكن القول 
د العرب من أجاد النوعين مثل عباس محمود العقاد ، كما الصحفية، ونجد بين النقا

جتماعية  تميزت مقاالت حسين ىيكل بالفقو القانوني والتأثر بالمذاىب السياسية واال 
ميخائيل نعيمة وجبران كتاب لممقالة األدبية في العصر الحديث  أبرزالحديثة. و من 

سعة اال طالع، بالعمم الغزير و  تميزت كتاباتيمقد  خميل جبران ومي زيادة...إلخ، و
دقة المالحظة. كما جاءت مقاالتيم محكمة النسج، شائقة العرض، قويمة تنوع الثقافة و 

 متماسكة المنطق.، التفكير 

 :أنواع المقالة

 المقالة إلى قسمين ميمين: تقسيم يمكن 

 المقالة الذاتية. -أ

 .المقالة الموضوعية -ب



 :المقالة الذاتية  -1

التي تعبر عن مشاعر كاتبيا وأحاسيسو، وتعكس نظرتو إلى موضوع ما  وىي
 ىذا الموضوع.من  وكذلك تعكس موقفو 

 وتنقسم بدورىا إلى فروع كثيرة أىميا:

  المقالة ااِلجتماعية: -1.1

تعالج مشكمة من مشاكل المجتمع، وتبين أبعادىا ومختمف مخاطرىا وبعدىا تقدم 
، و تتميز ىذه المقالة بالوجدانية الصادقة ألن الكاتب ال الحمول المناسبة ليذه المشكمة

يكتفي بالتعبير عن شعوره الخاص، بل يعمم ذلك ويعكس في مقالتو نظرة المجتمع 
مصطفى  رز كتاب ىذا النوع من المقالةويحدد الشعور العام من خاللو. ومن أب

 صادق الرافعي، العقاد، المازني، طو حسين، المنفموطي و قاسم أمين...إلخ.

 المقالة السياسية:  -1.1

يعرض الكاتب من خالليا موقفو السياسي و يبرز أحاسيسو القومية من خالل 
مياجمتو لال ستعمار و ا نتقاده لمحكم، و يثير من خالليا أيضا حماس الشعب ويدفعيم 

مصطفى سعد زغمول و و محمد عبده  كتاب المقالة السياسية: من أبرزإلى المقاومة، و 
 الشيخ عمي يوسف...إلخ.كامل و 

 المقالة الدينية: -1.1

قتداء باإلسالم، تتناول قضايا الدين إذ تشرح مفيوم العقيدة و  يدافع من و شروط اال 
 .العقادالرافعي و  من أىم كتابيا، و خصومالالقيمة الدينية ويياجم  عنخالليا الكاتب 

 



 المقالة الموضوعية:  -2

ىذا النوع أصولو و مناىجو، و تعبر عن مواقف الكاتب من موضوع ما لو أبعاده و 
أىم  منيعالج كثيرا الموضوعات العممية واإلنسانية التي تخضع لممناىج العممية. و 

 حيث يمجأ فمسفة،قضايا الفكر من دين و تعالج التي المقالة الفكرية  نجد أنواعيا
ستنباط والتفسير. و الكاتب إلى التحميل و  كما أحمد لطفي السيد.  ياكتابمن بين اال 

تختص باألدب والفن و تتميز  ضمن ىذا النوع ، وىيالمقالة النقدية إدراج أيضا  يمكن
كاتبيا أن يكون ذا بعد فكري ومقدرة عمى فيم عمى الدقة في التحميل، و بالموضوعية و 

وميخائيل  ومن أبرز كتابيا العقاد والمازني وطو حسين ،النصوص وذا ثقافة واسعة
 .نعيمة

 :األعمال الموجهة

 مواصمة إنجاز المطموب سابقا.

 

 

  

                         

  

  

                                   

                                                            



                   


