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 :الصحافة و المقالة  
  

 من أهم آثار المطبعة بجانب إذاعة الكتب ونشرها بطريقة سهلة، :الصحافة

واهتمت الصحافة . إصدار الصحف وإذاعتها في طبقات الشعب المختلفة

وبعد نشأة . بإحياء اآلداب العربية، ونشر المعارف واألفكار الغربية الحديثة

ومع هذه الصحف صدرت . سع النشاط الصحافي إلى أقصى حداألحزاب، ات

وهذه المجالت المختلفة كانت . مجالت متنوعة منها األسبوعي والشهري

  . تنشر فصوال طويلة في العلم و األدب  الغربي والعربي

إن تحوال واسعا أصاب أدبنا عن طريق هذه الصحف ، إذ تعالج موضوعات 

ال عهد ألدبنا القديم المسجوع بها، وكل ما سياسية واجتماعية واقتصادية 

أردناه من إصالح في الدين وغير الدين، بل لقد أوجد لنا صورا أدبية جديدة 

 . من مثل المقالة والقصة لم يكن لنا بها عهد ،

فقد كنا نستخدم أسلوبا مسجعا معقدا .وأثرت الصحافة في أدبنا أثرا آخر مهما

. هير الشعب التي تكْلَفُ بالبساطة والسهولةوالصحف تخاطب جما.بعقد البديع

فعمد الكتاب إلى األسلوب المرسل، حتى يفهم عنهم الجمهور ما يكتبون دون 

وهذا أتاح ألدبنا مرونة واسعة،فقد أخذ الكتاب يعبرون عما . عناء أو مشقة

 . في أنفسهم غير متقيدين بلون من ألوان البديع وال صورة من صور التكلف 

 المقالة قالب قصير، ولم يكن العرب يعرفونه، إنما عرفوا قالبا أطول :المقالة

أما المقالة فقد أخذناها عن . منه، وهم يسمونه الرسالة مثل رسائل الجاحظ 

وهي تخاطب طبقات األمة على اختالفها، ولذلك ال تتعمق في . الغربيين

 ي، حتى تكون التفكير حتى تفهمها الطبقات الدنيا، وال تلتمس الزخرف اللفظ
 قريبة من الشعب وذوقه الذي ال يتكلف الزينة، والذي يْؤِثر البساطة والجمال 
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وكانت المقالة السياسية الطليقة من أغالل السجع والبديع، تتحدث إلي . الفطري

الناس في شؤونهم الوطنية، و تَُؤثّر فيهم تأثيرا قويا، كان من نتائجه قيام الثورة 

وكم زعماء هذه الثورة حوكم معهم كتاب المقالة حينئذ ، فاختفى و حين ح. العرابية

 . عبد اهللا نديم، ونفي محمد عبده، وأبعد جمال الدين األفغاني

وترافق المقالة . وأخذ هذا اللون من المقاالت ينمو مع نمو عقلنا ويرقى مع رقيه

قافة، ولم تلبث أن السياسية منذ نشأتها المقالة األدبية التي تتناول شؤون األدب والث

وعلى طول . أفردت لها مجالت خاصة أسبوعية أو شهرية كالمقتطف والهالل

" الرسالة"و" البالغ األسبوعي"السنين في هذا القرن تنشأ مجالت مختلفة مثل 

ولهذا النوع من المقالة تأثير واسع جدا في حياتنا األدبية بمصر والبالد ". الثقافة"و

 والعقاد وطه حسين والمازني تصبح المقالة األدبية أثرا ومع جيل هيكل. العربية

واتسعوا بها إلى مباحث عميقة . فنيا قيما حقا، فهي تمس القلوب وتثير العواطف

في األدب والنقد والفنون الجميلة والنظريات الفلسفية واالجتماعية،مستهدين في ذلك 

ر في هذا الطريق غير وسا. بالمثل اإلنسانية العليا مثل الخير والحق والجمال

كاتب، من مثل توفيق الحكيم وغيره ممن نقلوا إلينا في مقاالتهم روح الفكر الغربي 

ونشير هنا إلى مقاالت مصطفى صادق الرافعي . ومذاهبه االجتماعية واألدبية

وأحمد أمين االجتماعية،وهي تمتاز عند أولهما باستبطان عقلي واسع ساعد عليه 

ز عند الثاني بمحصول فكري وافر ساعدت عليه ثقافته صممه المبكر، وتمتا

الواسعة،وهو فيها ينقد أحيانا بعض جوانب المجتمع، ولكنه ال ينقدها في سخط 

 . عنيف، شأن الخطيب أو الواعظ ، وإنما ينقدها في حديث هادئ ممتع 
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 :أفهم النص 
 

 : األسئلة 

 ما هي نتائج ظهور المطبعة ؟    ـ1   

 ـ  كيف اطلع عامة الناس على الثقافة العربية القديمة ، وما أنتجه 2   

 الغرب في بداية النهضة الحديثة ؟ 

  ـ  ما العامل الذي ساعد على انتشار الصحف والمجالت ؟ 3   

  هذه المجالت والصحف في نشر الثقافة والوعي ؟  ـ  ما قيمة4   

  ـ  ما هي الميادين التي تعرضت لها بالتحليل والمناقشة واإلثراء ؟ 5   

  ـ  ما هي الفنون األدبية التي برزت مع هذه الصحف والمجالت ؟ 6   

  ـ  ما هو أثرها في طريقة الكتابة ؟ 7   

 عن األسلوب القديم في التعبير ؟  ـ  ما الذي دفع الكتاب إلى التخلي 8   

  ـ  ماذا استفاد الكتاب من ذلك ؟  9   

  ـ  ما الفرق بين المقال القديم والمقال الحديث ؟ 10   

  ـ  لمن يوجه المقال الحديث ؟ 11   

  ـ  ما أثر ذلك على األسلوب واألفكار ؟ لماذا ؟ 12   

 يع على الجمهور ؟ لماذا ؟  ـ  ما المقالة التي كان لها التأثير السر13   

 ـ  ما الدليل على أن المقالة السياسية قد استوعب الناس مضمونها 14   

 وأثرت فيهم تأثيرا قويا ؟ وهل بقيت جامدة على نمط واحد ؟ 

  ـ  ما نوع المقالة التي  ظهرت إلى جانب المقالة السياسية ؟  15   

 ي لحقها ؟  ـ  فيما يتمثل دورها ؟ وما التطور الذ16   

  ـ  مع أي جيل برز مستواها الراقي ، وقيمتها األدبية والفنية ؟ 17   

  ـ  ما هي الميادين التي تطرقت إليها ، وعرفت الناس بها ؟ 17   
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 :أستنتج من النص 
 

 : األسئلة 

    ـ  فيم تتمثل آثار الطباعة في عصر النهضة ؟ 1   

  الثقافة ورفع الوعي ؟    ـ  كيف ساهمت الصحافة في انتشار2   

    ـ  ما نوع الثقافة التي اطلع عليها عامة الناس ؟ 3   

    ـ  ما الفرق ، في هذا الميدان ، بين هذه المرحلة وما سبقها ؟ 4   

    ـ  فيم يتمثل تأثير هذه الحركة الفكرية الواسعة في عقول الناس ؟  5   

 لصحف ؟    ـ  ما هي المجاالت التي تناولتها ا6   

    ـ  ماذا استفاد المجتمع من ذلك ؟  7   

    ـ  ما هو الفن الجديد الذي ظهر في الصحف وأثر في العقول ؟ 8   

    ـ  ألم يكتب المسلمون مثلها من قبل ؟ 9   

  ـ  ما المواضيع التي تطرقت إليها هذه المقاالت ؟ 10   

  ـ  كيف كان شكل أسلوبها في التعبير ؟ 11   

  ـ  فيم اختلف أسلوبها عن أسلوب الكتابة المنتشرة آنذاك ؟ 12   

  ـ  ما العوامل التي أدت إلى تحسين طريقة التعبير ؟ 13   

  ـ  ما هي نتيجة ازدهار الكتابة ، وانتشار الثقافة بشكل واسع ؟ 14   

  ـ  وما تأثير ذلك على الصحافة ؟  15   

  ـ  وما تأثير هذا على الفكر واللغة ؟ 16   

  ـ  لماذا أعجب القراء بالمقاالت الجيدة ؟ 17   

  ـ  ما هي المنزلة التي حظي بها كتابها ؟ 18   

  ـ  إلى أي مستوى وصلت الكتابة بفضل الصحافة والمقالة ؟19   

  ـ  أمازالت للمقالة مكانتها في حياتنا الثقافية ؟ 20   
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 :منجزاتي أصحح 
 

في طبع الكتب بشكل واسع، وظهور الصحافة وتمكين المواطنين  ـ  1   ج 

   .منها 

بتمكين الجماهير من االطالع على بحوث ومقاالت في مختلف  ـ  2   ج 

وبذلك اطلعوا على معلومات جديدة، . العلوم والفنون، واآلداب، والسياسة

ففهموا . يصلوا إليها دون الصحافةوآراء ثقافية وفلسفية وفنية حية، ما كانوا ل

 . ماضيهم ووعوا حاضرهم ، وأدركوا مكانتهم بين الشعوب 

تعرفوا . الثقافة العربية األصيلة ، والثقافة الغربية المعاصرة  ـ  3   ج 

على التاريخ اإلسالمي، وإنتاج العلماء واألدباء والفالسفة في عصر ازدهار 

  .  على ما وصلت إليه الحضارة األوروبيةكما تعرفوا  .الحضارة اإلسالمية 

عند انطالق هذه النهضة كان العالم اإلسالمي في ركود شامل،  ـ  4   ج 

كما أن الثقافة والفكر في . وهذه الحيوية الفكرية واإلبداع كانت جديدة عليه

المراحل السابقة كانت محصورة في فئة محظوظة معينة، ولم تكن الثقافة 

جماهير، لصعوبة كتابة الكتب، ومشقة اقتنائها؛ مشقة مالية، منتشرة بين ال

 . ألن التدوين كان باليد . ومشقة الندرة 

كان لها أثر بليغ في عقول الناس، وظهر ذلك في االهتمام القوي  ـ  5   ج 

. فاالندفاع إلى التعلم صار طبعا في الجماهير. بالقراءة والكتابة في المجتمع 

تمكنا من قلب الطبقة الشعبية إلى درجة يضحي األب وأضحى حب التعلم م

والمتعلم . فأصبح العلم والثقافة مفخرة بين األسر . بماله ووقته ليعلم أبناءه

 . يحظى باحترام عال في المجتمع 

  المجاالت كلها ؛ الحياة االجتماعية ، الدين ، األدب ، الفلسفة ،  ـ6   ج 

 ... ، الشخصيات المرموقة في التاريخ الطب ، السياسة ، الفن ، التاريخ 
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إذ كانت .   اتسع مجال التفكير عند الجماهير ، وتنوعت معلوماتها ـ7   ج 

. هذه الصحف والكتب مفتاحا يلج الفرد به التاريخ وعالم الطب والفن واألدب

فاكتسب الناس علما جديدا وفكرا جديدا، فارتقى الفكر والوعي ، واتضحت 

 . كما كانت منبرا للشعب يعبر عن آماله وآرائه . اة والواقع الرؤية إلى الحي

   ..فن المقالة بأصنافها ؛ السياسية واألدبية والفنية والفكرية ـ  8   ج 

. كان عندهم فن الرسالة ، وهي أطول بكثير من المقالة الحديثة  ـ  9   ج 

 . وهي موجهة للخاصة ، وال تكتب للعامة من الناس 

تناولت القضايا االجتماعية وما ينفع الجماهير ، وعبرت عن  ـ  10ج    

وأحيت . رغبات الشعب وآماله ، وميادين الطب ، والشعر واألدب ، والنقد 

كما . والقضايا الثقافية المعاصرة. التراث اإلسالمي الفكري والعلمي واألدبي

ت ونشرت خصومات أدبية وفكرية وقع. تعمقت في تحليل القضايا السياسية

 . فعمقت الوعي ، وارتقت بالفكر . بين األدباء والمفكرين والسياسيين آنذاك 

 كان سهال واضحا مرسال ، خاليا من التكرار الممل والتزيين  ـ 11   ج 

 . ينقل الفكرة بتعبير واضح خفيف مؤثر . المثقل بالحسنات البديعية 

 المعلومات  اختلف في نوعية المواضيع المطروقة، وفي كمية ـ12ج    

فأسلوب الكتابة آنذاك كان مثقال بالمحسنات . المقدمة، وطريقة عرضها 

البديعية، وأحيانا باأللفاظ الغريبة، وال يهتم األديب بانشغاالت الجماهير 

والمقالة تخلصت من ذلك األسلوب العقيم ، وعرضت . الحقيقية ومعاناتها

  . األفكار الجديدة في أسلوب جديد مرسل خفيف واضح

. الثقافة العربية الراقية المدونة في عصور االزدهار الفكري  ـ  13   ج 

وحاجة الجمهور إلى لغة مفهومة خالية من التعقيد والزخرفة، وتعطشه إلى 

 . أفكار جديدة نافعة ومعارف ثرية ، تنمي عقله وتبصره بواقعه 
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ذلك النشاط   برز كتاب من عامة الشعب، ما كنا لنعرفهم لوال  ـ14   ج 

. الفكري الذي أنتجته الصحافة، وازدهار الطباعة، وانتشار كتابة المقالة

فالصحف فتحت الباب على مصراعيه لكل من له القدرة على اإلبداع والكتابة 

فارتقى . دون النظر إلى أصله االجتماعي، ومكانة أسرته في السلم الطبقي

عاصر ، وجذور أسرهم تمتد كتاب شغلوا مكانة رفيعة في الفكر العربي الم

 . إلى جماهير الفالحين والعمال البسطاء 

  بفضل هؤالء المبدعين، أصحاب المواهب الفذة ، ارتقت ـ 15ج    

كما . الصحافة بدورها؛ في نوع المواضيع المطروقة، وأسلوب الكتابة 

 . تعددت عناوينها، وازدهرت طباعتها ، ودخلت ميادين ال حصر لها 

  تحضر الفكر وتقدم، وتحسنت طريقة معالجته لألمور، عند  ـ16ج    

عامة الناس، التي تخلصت من الفكر الخرافي والتصورات الباطلة المسيطرة 

واللغة صارت . على عقولهم بسبب الجهل، وقلة المعرفة، وضعف الرؤية

عصرية، مفهومة، متجددة بما دخلها من ألفاظ جديدة وأفكار حديثة، خفيفة في 

 . ناول الخاصة والعامة ، أسلوبها مرسل خال من الزخرفةمت

.  لسهولة فهمها ، وللمعلومات الجديدة التي تحملها وطرافتها ـ17ج    

 . وألنها تمس القلوب وتثير العواطف ، وتغذي العقل ، وتسر العين 

ونالوا .   كانوا قادة الفكر الحديث ، وزعماء الرقي الثقافي  ـ18ج    

 . لجماهير وتقدير الحكام ، وإجالل التاريخ الفكري واألدبي احترام ا

 .   إلى مستوى راق، سايرت العصر، والتحقت باألسلوب الحديث ـ19ج    

  مكانتها ازدادت رقيا ، وتأثيرها ازداد قوة، ومجالها ازداد  ـ20ج     

 يةفالمقالة بأنواعها تحتل مكانة مرموقة في حياتنا الفكر. تنوعا وتعددا 


