
 المحاضرة الثامنة

 متى ظهرت المقالة؟

ظهرت المقالة فً أدبنا الحدٌث فً القرن التاسع عشر نتٌجة التصالنا بالغرب واطالعنا على 

أدابه حٌث تشكل المقالة جنسا ادبٌا مستقال ومنها ٌقف جانب االجناس األدبٌة األخرى ونتٌجة 

 . النتشار الصحف والمجالت فً الوطن العربً

  

  تارٌخ المقالة العربٌة الحدٌثة

ظهرت المقالة فً مصر قبل غٌرها من االقطار العربٌة وذلك لسبقها فً النهضة والتأسٌس 

 : الصحفً

 :وعلى العموم مرت المقاالت التً شهدتا الصحف المصرٌة بأربعة أطور هً

نت الطور األول :وٌشمل مقاالت الصحف وهً الصحف الرسمٌة التً اصدرتها الدولة او اعا

على اصدارها حتى قٌام الدولة العربٌة ، واشهر مقاالت هذا الطور رفاعة الطهطاوي وعبد 

هللا ابو السعود وسلٌم عنجوري وقد نشروا مقاالتهم فً الوقائع المصرٌة ووادي النٌل وروضة 

  األخبار ومرآة الشرق

. بً بدائٌة وفجة وكان كانت المقالة فً هذا الطور تمثل المحاوالت األولى فً هذا الجنس األد

 . اسلوبها اقرب الى اسلوب النثر فً عصر تدهور الثقافة

الطور الثانً : وهو الطور الذي شهد صحفا جدٌدة غٌر مرتبطة بالدولة اسس معظمها 

 . المهاجرون السورٌون مثل االهرام ومصر وغٌرها



فً مصر امثال  شهد صحف هذا الطور مقاالت كتاب ارتبط تارٌخهم بتارٌخ الكفاح الوطنً

ادٌب اسحق وسلٌم النقاش وعبد هللا الندٌم ومحمد عبده وابراهٌم الموٌلحً ومحمد عثمان جالل 

وعبد الرحمن الكواكبً وبشارة نقرة .وامتازت مقاالتهم بالتحرر الى حد كبٌر من قٌود السجع 

متأثرة فً االسلوب اما فً المضمون فقد غلبت علٌها الموضوعات الوطنٌة واالجتماعٌة 

 .بروح التحر واالصالح

الطور الثالث :وهو الطور الذي شهد مقاالت الصحف المدرسة الصحفٌة الحدٌثة التً اسستها 

االحزاب السٌاسٌة التً شهدتها مصر فً عهد االحتالل مثل حزب االصالح الذي اسسه الشٌخ 

 علً ٌوسف واصدر جرٌدته المؤٌد

قٌام الحرب العالمٌة االولى وما تالها من احداث اثرت الطور الرابع :وهو الطور الذي بدأ مع 

 . على تأثٌرا كبٌرا فً الحٌاة المصرٌة وفً الشخصٌة المصرٌة

ولعل أهم الصحف التً ظهرت فً هذا الطور واثرت فً تطور المقالة جرٌدة السفور 

والسٌاسة وكوكب الشرق المصري وغٌرها . واشهر من حرر فٌها طه حسٌن ومحمد حسٌن 

ٌكل وابراهٌم المازنً وعباس محمود العقاده  . 

  امتازت المقالة فً هذا الطور بالتركٌز والدقة والمٌل الى بث واشاعة الثقافة
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