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:النص األدبي 
 : تعرف على الكاتب  أ

 عاش حياة) . عباس محمود العقاد ( الكاتب هو األديب الكبير والمفكر الحر 

فكرية خصبة، ألف فيها نحو مائة كتاب، وآالف المقاالت في األدب والسياسة 

 . وجدد في النثر والشعر . والتاريخ 

لى في بصعيد مصر، وتلقى علومه األو) أسوان(  م في مدينة 1889ولد  سنة 

وواصل قراءته الواسعة في . إحدى مدارسها االبتدائية، ثم انقطع عن التعليم 

 . مختلف العلوم والفنون باللغتين العربية واالنجليزية 

اشتغل في بعض الوظائف الحكومية ، ثم تركها ليتفرغ للصحافة والتأليف 

ة في عام ويساهم في المجاالت الفكرية المتعددة ، حتى وافاه األجل بالقاهر

 ) . أسوان ( ودفن في مدينة .  م 1964

، )ساعات بين الكتب(و) مراجعات في اآلداب والفنون: ( ومن مـؤلفاته 

)  الحكم المطلق في القرن العشرين(و. جمع فيهما مقاالت نشرها في الصحف

 ).عالم السجون والقيود ( وسجن بسببه، فوصف حياته في السجن بكتابه 

 وكتابه ). أبو نواس ( و ) إبليس ( و ) اهللا ( مثل : رى  كما ألف كتبا أخ

أعاصير ( و) عابر سبيل: (له دواوين شعرية . وهو سيرة ذاتية ) أنا(

جماعة الديوان، " المازني" و" شكري" وشكل مع). بعد األعاصير ( و) مغرب

تناولوا، بالنقد والدراسة ، الشعر العربي المعاصر ، مثل شعر شوقي وحافظ 

كما كتب في التراجم والسير، فكتب سلسلة من الكتب تعرف . اهيمإبر

بالعبقريات تناول فيها سير الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والمسيح عليه 

السالم، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وخالد 

 الفصيحة والعامية.بن الوليد ، رضي اهللا عنهم 
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ح فيه لكل أمة لهجة واحدة من لغتها يتكلم بها عليتها ترى هل يأتي يوم تصب

ويقول . وسوادها ويكتب بها أدباؤها ويتحدث سوقتها ؟ نحن نقول ال نظن

أناس بل هذا الذي يحدث يوما بعد يوم حتى تزول اللهجات الفصحى ويقل 

التفاوت بين ما يتكلم به األسرياء في مجالسهم ومؤلفاتهم وما يتكلم به 

ي السوق وفي الطريق ، ويستدلون بهذا التحريف الذي ال يزال الغوغاء ف

يدخل في كل لغة فصيحة فينزل بها إلى اللهجة الدارجة أو يرتفع باللهجة 

وما عسى أن يكون مصير ذلك إال أن تنعدم : الدارجة إليها، ثم يقولون 

  ؟ الفوارق وتتوحد األساليب ويتساوى العلية والسوقة في الكتابة وفي الكالم

هل وجدت قط : هذا رأي ألصحابه يسهل عليك تمحيصه بسؤال تسأله هو

قبل اآلن أمة ذات حضارة وعمران كانت تنطق بلهجة واحدة في الكتابة 

والكالم؟وإذا كانت السنّة الغالبة في كل شيء هي أن تنتقل األشياء من التوحد 

 فتنشأ متوحدة ثم إلى التعدد ومن التماثل إلى التنوع فلماذا تشذ اللغات عنها

تتفرق ثم تعود إلى توحدها القديم ؟ فالذي نشاهده ونحققه بالتجربة واالستقراء 

. أن الناس ما تكلموا وال يتكلمون اآلن جميعا بأسلوب واحد ولهجة واحدة

وسبب ذلك بسيط مفهوم،وهو أنهم ال يفكرون وال يحسون على نمط واحد،وال 

اختلف موقعها من فكرهم وإحساسهم بين مناص من االختالف في التعبير إذا 

وليس هذا شأن التعبير دون غيره . ساعة وساعة وبين موضوع وموضوع

فإنه هو شأنهم كذلك في اللباس والسكن وأدوات الطعام والشراب وسائر ما 

يشتركون فيه من مرافق الحياة، فكيف تريدهم مختلفين في أساليب الطعام 

حياء وال ترى أنهم يختلفون في اللهجات الذي يكاد يتساوى فيه جميع األ

والعبارات وهي أولى أن تتشعب وتفترق على حسب ما بينهم من تشعب في 

فلو أنك أتيت بلغة مصطلح عليها ! الذوق والشعور والفكر والمعرفة والمقام
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ال تفاوت بين لهجاتها وأساليبها ثم تركتها ألناس يرتضخونها على حسب 

س لما مضى على ذلك حين حتى تكون هناك لهجة حظهم من الفهم واإلحسا

مهذبة ولهجة مبتذلة، وعبارات تستعمل في التوضيح العلمي والسياق الشعري 

ولن يتكلم الناس . وأخرى تستعمل في مساومات األسواق ومحادثات الطرقات

على أسلوب واحد ولو كان كالمهم مقصورا على معاني السوق والطريق، 

ن المعاني ما تضيق به رحاب العلوم والفنون وتتمثل فكيف وهم يتناولون م

أغراضه في معارض شتى من الفلسفة والدين واألدب والسياسة والصناعة 

ما لنا ال نكتب : ويقول أصحاب هذا الرأي . وسائر المعارف واألغراض

وكأن هذا . باللغة التي نتكلم بها في البيت ونقضي بها مصالحنا في السوق

 به للعامية على الفصيحة، وأظهر ما يظهرون به فضل أوجه ما يحتجون

ما لنا ال : ولو سألتهم . اللغة التي ال قواعد لها على لغة القواعد واألساليب

نلبس الجالبيب في األندية ومراكز األعمال أو مالنا ال نخلع كل لباس في 

لتهم هذا حمارة القيظ وال حاجة ألكثرنا باللباس في وقدة الحر الشديد ؟ لو سأ

السؤال لتذكروا أن ما يصنع في البيت ليس من الضروري أن يصنع في كل 

مكان وليس من الالزم المتفق عليه أن يكون هو أصل التقاليد وقسطاس 

فما كان البيت بيتا إال ليجوز فيه من دعة الجسد والفكر ما ليس . المعامالت 

 والظهور،البحث  ومحافل والنادي المدرسة عن فضال والدكان الديوان في يجوز

 التبذل   وما كانت النفس لتستحضر جميع مواقف الحياة وهي في حالة

 . والراحة أو حالة االضطرار ومعالجة مطالب األجسام 

  ـ بتصرف ـ143 / 141ص " ساعات بين الكتب"     من كتاب 
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 :إثراء الرصيد اللغوي 

 : أبحث عن معاني المفردات اآلتية

 

 ـ ـ محص الشيء  األسرياء ـ الغوغاء سوقتها ـ  ـ هاسواد ـ عليتها  

 .ـ حمارة القيظ   االستـقراء ـ  يرتضخونها  ـ التماثل
 

  : أكتشف معنى النص
 

 : األسئلة 

  عم يتساءل الكاتب في بداية النص ؟  ـ   1   

    ـ  بم يجيب عن السؤال ؟ 2   

    ـ  ما رأي بعض الناس في القضية ؟ 3   

   ما هو دليلهم ؟     ـ4   

    ـ  بم يرد الكاتب على رأيهم هذا ؟ 5   

    ـ  ما هو دليل الكاتب على صحة رأيه ؟ 6   

    ـ  هل حدث في مجتمع ما أن تكلم الناس بأسلوب واحد ؟ 7   

  ـ  ما الذي يجعل الناس يختلفون في أسلوب كالمهم ، ويغيرون 8   

 طريقة تعبيرهم بين حين وآخر ؟  

    ـ  أيقتصر هذا االختالف والتنوع على أسلوب الكالم ؟ 9   

  ـ  فيم يظهر كذلك هذا االختالف ؟ 10   

  ؟ ف ـ  عالم يستدل الكاتب بهذا التنوع واالختال11   

  ـ  لماذا يكون االختالف في اللغة أولى ؟ 12   

  ـ  كيف يتعامل اإلنسان مع اللغة ؟13   
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 يختلفون في تعاملهم مع لغة واحدة وابتكار تعابير  ـ  ما الذي يجعلهم14   

 خاصة بهم ؟ 

  ـ  هل يمكن توحيد لغة مجتمع ما توحيدا شامال ؟ 15   

  ـ  ما الذي يدعم اختالف لغة الكتابة عن لغة الكالم ؟ 16   

 ـ لماذا تحتاج العلوم المتعددة والفنون المختلفة إلى أسلوب خاص في      17   

 تحليل ؟ التعبير وال

 ـ  فيم يرغب المعارضون لرأي الكاتب ويستدلون به على صواب 18   

 طرحهم ؟  

  ـ  إالم ينبههم الكاتب ليدركوا خطأ تصورهم للقضية ؟ 19   

  ـ  بم قارن لغة الكتابة والتدوين واستعمال الفصيحة ؟20   

  س ؟ ـ  بم قارن أسلوب الكالم العادي  واستعمال العامية مع النا21   

  ـ  ما نوع هذا النص ؟22   

  ـ  ما هي القضية التي يعالجها النص ؟23   

  ـ  في أي قالب عرض الكاتب أفكاره ؟24   

  ـ  إلى أي مدى وفق الكاتب في حججه وأمثلته ؟  25   

  ـ  كيف جاءت األفكار من حيث الترابط والوضوح ؟26   

 ر ؟   ـ  ما هي الميزة الغالبة على األفكا27   

  ـ  أيميل الكاتب إلى اللغة الفصحى أم العامية ؟   28   

  ـ  كيف تبدو عاطفة الكاتب في المقال ؟ لماذا ؟ 29   

  ـ  كيف تبدو شخصية الكاتب من خالل النص ؟ 30   
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 :أكتشف مبنى النص 
 

 :  األسئلة 

ألسرياء، عليتها، سوادهاـ ا:  ـ  أبين داللة األلفاظ اآلتية على المعنى1   

الغوغاء ـ التحريف ـ ينزل بها ـ تمحيصه ـ يشتركون ـ تتشعب ـ 

يرتضخونها ـ حظهم ـ تضيق به ـ يحتجون به ـ حالة االضطرار ـ 

 .  مطالب األجسام 

  ـ  ماذا نالحظ في استعمال الكاتب للغة ؟ 2   

 ـ  كيف جاءت عبارات النص من حيث الطول والقصر ؟ أمثّل لما 3   

 ). إلى توحدها القديم؟( من بداية النص إلى قوله: ض منها في الفقرة أقول ببع

  ـ  ماذا نالحظ على التعبير من حيث التفصيل واإليجاز ؟ 4   

  ـ  بما تمتاز الصياغة في المقال ؟5   

  ـ  ما الداعي إلى هذا النوع من األسلوب في الصياغة  ؟  6   

قوال الكاتب اآلتية ، وما غرضها  ـ  ما نوع األسلوب المستعمل في أ7   

إلى   ..) وما عسى ( ، وقوله من)سوقتها ( إلى..) ترى( األدبي ؟ قوله من 

في الكتابة ( إلى..) هل وجدت (، وقوله من)والسوقة في الكتابة وفي الكالم( 

 ) . توحدها القديم ( الى ..) فلماذا تشذ ( ، وقوله من )والكالم 

 ظيفه لهذه األساليب ؟  ـ  ما حكمنا على تو8   

  ـ  هل استعان الكاتب بالصور البيانية لتوضيح أفكاره ؟9   

..) لو سألتهم هذا السؤال(  ـ  أنعتبر قوله اآلتي صورة بيانية ؟ من 10   

 وما نوعها ؟) .  ومعالجة مطالب األجسام ( إلى 

  ـ  ما قيمتها في توضيح  المعنى ؟ 11   

 المحسنات البديعية في المقال ؟ ـ  هل وظف الكاتب 12   
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  ـ  لماذا جاء أسلوب المقال في هذا الشكل ؟   13   

  ـ  بم يمتاز أسلوب المقال عـموما ؟  14   

  ـ  أهذه الصياغة مالئمة لطبيعة المقال المدروس ؟  15   

  ـ  ما الذي يكشفه المقال من أسلوب الكتابة في عصر الكاتب ؟ 16   

محمد عبده (  بين أسلوب هذا المقال ومقطع من مقالة لـ  ـ  لنوازن17   

لما ( ، منها قوله "الكتابة والقلم " في بداية كتاباته بعنوان)  م1905 / 1849ـ 

انتشر نوع اإلنسان في أقطار األرض، وبعد ما بينهم في الطول والعرض، 

ب في مع ما بينهم من المعامالت، ومواثيق المعاقدات، احتاجوا إلى التخاط

شؤونهم، مع تنائي أمكنتهم، وتباعد أوطانهم، فكان لسان المرسل إذ ذاك لسان 

البريد، وما يدرك هل حفظ ما يبدئ المرسل وما يعيد، وإن حفظ هل يقدر 

. على تأدية ما يريد، بدون أن ينقص أو يزيد، أو يبعد الغريب أو يقرب البعيد

، أو حرب تخمد األنفاس، فكم من رسول أعقبه سيف مسلول، أو عنق مغلول

فالتجئوا . وتعمر األرماس، ومع ذلك كان خالف المرام، ورمية من غير رام

األدب العربي  " عن) . إلى استعمال رقم القلم، ووكلوا األمر إليه فيما به يتكلم 

  .223للدكتور شوقي ضيف ـ ص "  المعاصر في مصر 

  ؟فماذا نالحظ من اختال  ـ 18   

 ا نستنتج من ذلك عن تطور فن الكتابة ؟  ـ  ماذ19  

  ـ  وما هو العامل المساعد على تحسن أسلوب المقالة ؟ 20  
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 : أستخلص المعنى والمبنى 
 

: فنشأ مشكل لغوي . انتشرت اللغة الفصحى وسط الجماهير بانتشار الصحافة

 لماذا ال تكون العامية هي لغة الكتابة ؟ 

رد على حجة المدافعين عن فكرة سير اللهجتين وي. والعقاد أجاب عنه بالنفي 

فلم يعرف التاريخ أمة وظفت لغة واحدة . إلى التوحد بأن هذا االتحاد لن يقع

ومن طبيعة . في المجال الفكري والبحث وفي مجال المعامالت اليومية 

فللفصيحة . الحياة أن يكون فيها التنوع واالختالف، فهي سنة ثابتة في األشياء

وباختالف طبائع الناس ومشاعرهم تختلف وسائل . وللعامية مكانها مجالها 

بل هذا االختالف يفرض نفسه . التعبير عندهم، تبعا لدرجة فهمهم وإحساسهم

ولو فرضت لغة موحدة على الناس، فاستعمالهم لها، يؤدي إلى ظهور . تلقائيا

ير خاصة  وطرق تفكتفلكل طبقة انشغاال. لغة للخاصة منهم ، ولغة للعامة 

فبالضرورة البد . بها، واللغة تتبع تلك االنشغاالت والمحيط الذي توظف فيه 

من لغة خاصة لها قواعدها وأسسها وضوابطها للتحكم في المعارف المتعددة 

 . ونقلها، ولغة دون قيود توظف في الحياة اليومية 

ب يلح على فالكات. األفكار تمتاز بالوضوح والتحليل العميق للفكرة األساسية 

ويرتكز على المنطق إلقناع قارئه، بما يستحضره . الفكرة بتوليدات متعددة 

واستمد أمثلته من واقع الحياة البسيطة للناس ليفهم الجميع . من أدلة وبراهين 

ولهذه الغاية استعمل الكاتب . رأيه ويقتنعوا به ، فهو يخاطب العامة والخاصة

طويل : وال بسيطة، فجاء التعبير محكمالغة أدبية ليست عويصة على الفهم 

يهتم بالمعنى . العبارة، دقيق اللغة، بعيدا عن التعقيد، خاليا من التنميق 

 فكان أسلوبه. فيختار الكلمات ويصوغ العبارة بدقة على حسب مقتضى الحال

 .    فصيحا واضحا قويا مركزا 
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 : أصحح منجزاتي 
 

 : أثري رصيدي اللغوي 

الرعية من : سوقتها/ عامتها : سوادها/  فعة والشرف أهل الر: عليتها 

/  الخاصة ذوو المراكز الفكرية العليا والمسؤولية : األسرياء/  الناس 

/  الكثير المختلط من الناس، والكلمة تعني كذلك الجلبة واللغط  : الغوغاء

/ التشابه  : التماثل/  خلصه من كل عيب وطهره ونقاه  : محص الشيء

يستعملونها : يرتضخونها/  االستتباع، أي تتبعها لمعرفة أحوالها  : االستقراء

 . شدة الحر  : حمارة القـيظ/  دون فهم دقيق 
 

 

 : اإلجابة عن األسئلة 
 

 :في معنى النص 

 ـ  عن إمكانية وجود لغة واحدة يكتب بها األدباء ويتكلم بها علية القوم 1

ضية مطروحة في المجتمع زمن الكاتب، وهي ق. كما يستعملها عامة الناس 

 . وعرفت نقاشا واسعا 

 . فهو توحيد ال يمكن أن يحدث .  ـ  يجيب الكاتب بالنفي 2

 .  ـ  يرون أن األمر واقع ، و يحدث في المجتمع 3

 ـ  دليلهم هو استعمال كلمات فصحى في العامية بنوع من التغيير ، الذي 4

ن ذلك برهانا على نزول الفصحى إلى يراه الكاتب تحريفا ، وهم يعتبرو

 . اللهجة الدارجة ، واندماجها فيها 

 .   ـ  يفند رأيهم هذا بجملة من األمثلة الواقعية والحقائق التاريخية 5
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.  ـ  لم تستطع أية أمة أو حضارة فرض لغة واحدة في الكالم والكتابة 6

 ال تخرج عن هذه واللغة. ومن سنة األشياء أن تنتقل من التوحد إلى التعدد

 .  السنة ، فقد كانت واحدة ثم تفرعت ، وال يمكن أن تتحد من جديد 

 .  ـ  لم يتكلموا لغة واحدة ، وال يتحدون في أسلوب كالمهم حاليا 7

 ـ  أن إحساسهم مختلف وتفكيرهم مختلف ، وبالضرورة تختلف طريقة 8

 . التعبير ، وتختلف اللغة ، تبعا إلحساسهم وتفكيرهم 

 ـ  ال بل يشمل ميادين أخرى كثيرة في حياتهم، كان التوحيد فيها ممكنا، 9

 .  الشتراك الناس في استعمالها وتوظيفها 

 ـ  هذا التنوع واالختالف يظهر في استعمالهم ألشياء أخرى، كاللباس 10

 . وأدوات الطعام والسكن ، وغيرها مما يشتركون فيه 

 ال مفر منه، وهو أولى من اختالفهم  ـ  ليؤكد أن االختالف في اللغة11 

 . في أشياء الحياة 

 ـ  ألن اللغة ترتبط أساسا بالمزاج واإلحساس والتفكير، وهذه ال تتشابه 12 

فاختالف اللغة بين الناس عندئذ أمر طبيعي . عند اثنين من البشر إال نادرا 

 .  مركز ومنطقي ، حسب ما بينهم من تفرق في الذوق والتفكير والمعرفة وال

 ـ  اإلنسان يخضع اللغة لتفكيره ورغباته وإحساسه، ويستعملها بطريقته 13 

فإذا قدمت له لغة موحدة فسيستخرج . الخاصة ، إذا لم تضبطه قواعد معينة 

 . وبالتالي تتعدد اللهجات . منها لغة تناسبه وتناسب مقامه 

ي الفهم  ـ يؤدي إلى هذا االختالف مقدار ما لديهم من الحظ ف14 

 واإلحساس ، فبتنوع قدرتهم في الفهم وتفاوتها، واختالف إحساسهم، تتنوع 

 .   اللغة 
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 ـ  بناء على ارتباط اللغة بهذه العوامل،ال يمكن توحيد ها في مجتمع ما،  15

فالميدان العلمي والسياق الشعري والكتابة األدبية، يحتاج إلى لغة خاصة 

األسواق والمحادثات العابرة لها أسلوبها رصينة لها قواعدها ونظامها ، و

 . ولغتها الخاصة 

 ـ  هو تعدد مجاالت الكتابة، وتعدد األغراض والميادين، من الفلسفة 16

ومعانيها ال تستطيع أن تضطلع . واألدب والسياسة والدين والصناعة وغيرها

 . بها العامية 

خاصة بها والى  ـ  ألنها تتضمن أفكارا ومعاني تحتاج إلى مصطلحات 17

. طريقة معينة في الصياغة، كما تحتاج إلى ضوابط ومقاييس خاصة بها

 .  فاألغراض متشعبة وكثيرة ، وميادين البحث متعددة ومتنوعة 

 .  ـ  يرغبون في استعمال لغة البيت والسوق في الكتابة 18

 ـ  إلى اختالف سلوكهم وما يصنعونه بين البيت والشارع ، ومكان 19

 والنادي ، ففي اللباس مثال ال يرتدون اللباس الذي يلبسون في البيت العمل

. بحثا عن راحة الجسم في أماكن عملهم، أو دراستهم أو اجتماعهم مع الناس 

مثلما ال يعالجون في البيت القضايا التي تشغلهم . فلكل مكان لباسه الخاص 

 .  ء والبيت مكانهفي أماكن نشاطهم، ألن الجسد يكون في حالة راحة واسترخا

 ـ  بحالة االنضباط والحرز التي يمثل لها اإلنسان في مكان عمله أو 20

 . المدرسة ، أو محافل الظهور 

 .  ـ  بحالة االسترخاء والراحة والتحرر ، التي تالزم الفرد في بيته 21

 .  ـ  النص مقال اجتماعي فكري 22

 . غة، وتعامل الناس معها ـ  تناول ظاهرة اجتماعية، وهي استعمال الل23
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 ـ  في قالب حجاجي، يعرف الفكرة ونقيضها، ويحتج آلرائه باألدلة 24

 . والبراهين إلقناع القارئ 

 ـ  استطاع الكاتب أن يسوق األدلة واألمثلة الجلية الملموسة، مأخوذة 25

 .  وبذلك بصرهم بصدق آرائه وصحتها . من الواقع وحياة الناس اليومية

 . اءت مترابطة واضحة، تحلل ظاهرة واحدة بالتفصيل المناسب  ـ  ج26

 .  ـ  العقالنية واإلقناع ، والعمق في التحليل 27

 ـ  الكاتب ال يفضل الواحدة عن األخرى، وإنما يؤكد أن الفصحى لها 28

وهو يدافع عن صحة . مجالها، والعامية لها ميدانها، وال يمكن أن تتحدا

ى أن الفصحى لغة راقية تصلح لشتى العلوم والفنون، وير. التنوع واالختالف

 .والعامية لهجة دنيا،ال تفيد إال في األمور البسيطة، وقضاء الحاجات اليومية

 ـ  يسودها الهدوء والرزانة، وال يظهر في النص أي انفعال عاطفي، إذ 29

 . عالج الكاتب القضية بطريقة موضوعية منطقية 

وذا قدرة . عة جدية، واسع الثقافة خصب العقل  ـ  يبدو الكاتب ذا طبي30

فائقة على توليد المعاني واستنباطها، راجح الفكر لبق ، له قدرة كبيرة على 

 . اإلقناع 

 : في مبنى النص 

تبين علو شأن فئة من الناس في األمة عن غيرها : عليتها وسوادها ـ  1

تبين : الغوغاء وء األسريا. من عامة الشعب ، بالتالي اختالف نمط حياتهم

اختالف الجو والنظام بين سادة القوم وفئة العامة التي تعيش في غوغاء 

يرى الكاتب أن القائلين بمضمون السؤال يجمعون بين عالمين . ولغط

حياة القصور والفئة . مختلفين تماما في نمط حياتهما ومستوى تفكيرهما

 .  والمستويات المثقفة، وحياة األسواق والصخب واختالط العقليات
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تدل على أن ما يلحق اللغة من تغيير ليس تحوال أصيال بل انحرافا : التحريف

توضح المكانة العالية لهذه اللغة ، والعامية في مكان : ينزل بها . وخطأ

 تعبر عن عملية تصفية لهذا الطرح وتنقيته، فهي تعبر :تمحيصه . منخفض

 :يشتركون . صور للوضعية عن رأي الكاتب الذي يرى فيه خطأ في الت

ألن . تصف التشابه الذي يجمع الناس في استعمالهم لما ذكر في الجملة

 تفترق وهو :تتشعب . استعمال تلك األدوات والمرافق موحد بين الناس 

 .خالف االتحاد، فطريقة التعبير تختلف من شخص إلى آخر

ا من الدقة والضوابط،  تبين استعمال اللغة استعماال متفاوتا خالي:يرتضخونها 

 بين تفاوت درجة الفهم عند :حظهم . فكل يلوكها حسب مستواه وقدرة فهمه 

 توضح كثرة المعاني واألغراض التي :تضيق به . المستعملين لهذه اللغة

 تبين إصرارهم :يحتجون به. يحتويها ميدان العلوم والفنون، وعدم محدوديتها

تشير إلى ما يجبر اإلنسان على  : رارحالة االضط. على الدفاع عن رأيهم 

 : األجساممطالب . البقاء في البيت واتخاذ سلوك خاص كالمرض والتعب 

وهذه األمور يسلك الفرد معها سلوكا . وهي كثيرة كاإلطعام والنوم والتنظيف

 . ال يظهره في غير بيته 

فاظ تأتي على فاألل.  ـ  الكاتب ينتقي األلفاظ انتقاء دقيقا، ليوجز في التعبير2

 . ألفاظ فصيحة قوية الداللة، غير صعبة وال غريبة . قدر المعنى وتوضحه 

 ـ  العبارة طويلة ، لقد تجنب الكاتب اإليجاز المخّل بالفكرة، فأطال الجمل 3

مثل السؤال في بداية المقال، فقد كان بإمكان . ليحيط بالفكرة ويدقق فيها 

ه ال يفي بفكرته التي أراد نقلها إلى الكاتب طرحه في عبارة أقصر ، ولكن

 ) . وفي الطريق ( إلى ..) ويقول أناس بل هذا ( أو قوله من . القارئ 
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 ـ  الكاتب يدقق في استعمال اللغة ، ويطيل في العبارة بشكل يحيط 4

 بالفكرة التي أراد نقلها ، فهو يفصل في األفكار وال يفصل في التعبير أي ال 

ترادفات ، ويكتفي بتنويع األفكار وال يهتم بتنويع العبارة يكرر وال يأتي بالم

ألن اهتمامه منصب . وبهذا نقول إنه يميل إلى اإليجاز في التعبير . واللفظة 

 . على الفكرة وليس على الشكل ، فيستعمل من اللغة ما يفي بالمعنى فقط 

يعية  ـ  تمتاز بالوضوح والسهولة، والخلو من التعقيد والمحسنات البد5

كما يسودها المنطق والتعبير . والتزيين اللفظي المعروف عن األسلوب القديم

 . المباشر عن المعنى بلفظ دقيق معبر 

 ـ  المقال كتب لينشر في الصحافة ، فهو يخاطب العامة والخاصة ، وهذا 6

فغرضه هو إيصال . هو الداعي إلى الصياغة بهذا األسلوب الواضح المرسل 

 .  مة الناس ، وفهمهم آلرائه فكرته إلى عا

فالسؤال في مطلع المقال .  ـ  األساليب كلها إنشائية بصيغة االستفهام 7

وما ( وقوله من . غرضه االستـفسار أي استفهام حقيقي يحتاج إلى جواب 

) والسوقة في الكتابة وفي الكالم ( إلى ..) عسى أن يكون مصير ذلك 

..) هل وجدت قط ( وقوله من . التوحيد غرضه التقرير والتأكيد على وقوع 

إلى    ..) فلماذا تشذ ( وقوله من . غرضه النفي ) في الكتابة والكالم ( إلى 

 . غرضه اإلنكار واالستغراب ) توحدها القديم ( 

 ـ  لجوء الكاتب إليها فرضته ضرورة الطريقة الحجاجية التي اتبعها في 8

، إما بسؤال آخر أو بالتحليل المقال ، فهو يطرح السؤال ويجيب عنه 

وبهذه الطريقة يتعمق في الفكرة ويولد المعنى من معنى آخر، . واألمثلة

ليحيط بكل جوانب القضية، وتجتمع عند القارئ عناصرها كلها، مع موقف 

 . الكاتب ورأيه فيها 
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وقد .  ـ  ال نعثر في المقال على الصور البيانية بالمعنى التقليدي لها 9   

كناية عن سوء استعمال اللغة وإدخال االعوجاج ) يرتضخونها (  قوله نعتبر

 . فيها 

 ـ  يمكن اعتبار هذا المثل الذي أتى به ليؤكد لزومية اختالف لغة 10   

الشارع عن لغة الكتابة ، تشبيها تمثيليا ، باعتبار صورة التواجد في البيت 

، مقابلة لصورة مع صورة التواجد في النوادي ومحافل الظهور والعمل

استعمال الدارجة مع صورة استعمال الفصحى، بجامع التراخي واالنطالق 

 . مع االنضباط والتزام الجدية والقواعد المتفق عليها

 ـ  تجسد للقارئ اختالف ظروف استعمال العامية عن ظروف 11   

استعمال الفصحى ، وال تعوض الواحدة منهما األخرى ، فلكل منهما مكانها 

فبقدر ما تالئم العامية سلوك االرتخاء والراحة وإرسال النفس على . ورهاود

سجيتها ، تالئم الفصحى جو الضوابط والقواعد والجدية وهي القادرة على 

 . تأدية هذه الوظيفة كاملة في هذا الميدان 

 ـ  الكاتب مهتم بالتقابل الفكري وال يهتم بالتقابل اللفظي ، ويعتني 12   

ال يهمه تزيين األسلوب ، لهذا ال نجد المحسنات البديعية في هذا بالفكرة و

 . المقال ؛ ال طباق وال سجع وال غيرهما 

 .  ـ  ألنه مقال موجه لعامة الناس 13   

 ـ  بالسهولة والوضوح والدقة في توظيف اللغة ، و مخاطبة العقل، 14   

 . لسجع وهو خال من كل تزيين مثل الجناس وا. واإلقناع الفكري 

وما استعمله . وهو الشكل المالئم للمقال في العصر الحديث .  ـ  نعم 15   

الكاتب من حجج وأسئلة وتعبير يتناسب مع طبيعة الموضوع المطروح في 

 . واألسلوب مناسب للقارئ الذي وجه إليه . المقال 
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 ـ المقال صورة لما وصلت إليه الكتابة من تحسن وقوة ودقة في 16   

وهو الشكل المفيد والجيد الذي اتخذه المقال، بعد تطوره . الكاتبعصر 

 . وتحسنه 

 ـ  بعد الموازنة، رأينا الشكل الذي كتبت به الفقرة المأخوذة من مقال 17   

، وفرق شاسع بينها وبين مقال العقاد ، في طريقة الصياغة )محمد عبده ( 

 . وعرض األفكار وطرح القضايا ومعالجتها

والمقال خال من هذا .  الفقرة مثقلة بالسجع الذي تعمده الكاتب ـ 18   

فالفقرة تعطينا صورة البداية في كتابة المقال في عصر . الشكل في التعبير 

وصاحب . كما تبين اإلتقان الذي وصلت إليه في عصر العقاد . النهضة

 الفقرة نفسه قد تغير أسلوب كتابته ، وتحسنت طريقة معالجته للمواضيع

 . بمرور األيام 

 ـ  نستنتج أن الكتابة في عصر النهضة الحديثة بدأت بتقليد أسلوب 19   

الكتابة في عصر الضعف ، ثم ارتقت مع ارتقاء فكر الكتاب والقراء، واتساع 

ثقافة األدباء ، بعد اطالعهم على األدب العربي الرصين الجيد الذي كتب في 

 .  أسلوب الكتابة في الغرب العصر العباسي ، واطالعهم على

 ـ العامل األساسي على هذا التحسن ، هو ظهور الطباعة ثم انتشار 20   

فاضطر الكتاب . الصحافة، والكتابة فيها مقاالت وبحوثا موجهة لعامة الناس 

 . إلى تحسين أسلوبهم في التعبير وتجويد لغتهم لتكون في متناول الجميع 
 


