
   
 

 

 

أديب و ناقد مصري ،كف بصره صغيرا، درس بالكتاب فحفظ 
القرآن الكريم ثم باألزىر و الجامعة األىلية ،أوفد إلى جامعة السربون 

را. األيام ـ )فرنسا( .عمل أستاذا جامعيا ثم عميدا لكلية اآلداب فوزي
على ىامش السيرة ـ حديث األربعاء ـ مع أبي العالء المعري في 

 ...سجنو ـ من حديث الشعر و النثر
 خصائص األسلوب

 يهتم بجمال األسلوب وعذوبتو دون إىمال جانب األفكار 

 يستخدم الجمل القصيرة غالبا 

 يكثر من استعمال الروابط كحروف الجر والعطف 

 الحظ عنده التكرار الذي يشيع نغما وي /يميل إلى اإلطناب
 .موسيقيا عذبا

 دقة التصوير الفني 

 (التأثر بأسلوب القرآن الكريم )اإلقتباس 

 
 
  :مقدمة    

يرتبط تاريخ المقالة  في أدبنا الحديث بتاريخ الصحافة ارتباطا وثيقا. 
فالمقالة بنـــــوعيها الذاتي و الموضوعي، لم تظهر في أدبنا، أول ما 

على أنها فن مستقل شأنها في فرنسا و انكلترا. بل نشأت  ظهرت،
    الصحافة، في حضن
 تعريف المقال:-2

المقالـــة قطعـــة مـــن النثـــر معتدلـــة الطـــول ، تعـــال  موضـــوعاً مـــا معالجـــة 
ســريعة مــن وجهــة نظــر كاتبهــا ، وىــي بنــت الصــحافة  نشــأت بنشــأتها 

   وازدىرت بازدىارىا
 
  
 
 

 

 مكانته األدبية

 
 

الســامي البيــان الجــال واألدب الرصــين والســب  العربــي ىــو صــاحب 
اإلســالمي. ناصــية التفســير واللغــة والفقــو والحــديث والتــاريخ   يملــ
ــراً مصــلحاً، وسياســيااً محناكــاً: كــان أديبــاً شـــاعراً،  قبــل أن يكــون مفكا

ىـا  عالمـًا فقيًهـا فـي العربياـة، خبيـًرا بأسـرارىا، متضـلاًعا فـي  وخطيبًا مفوَّ
امتداد لمدرسة الصنعة اللفظية التـي تهـتم باختيـار  ووفنونها وىآدابها 

  .األلفــــاج وتجويــــد العبــــارة والعنايــــة باالبيــــان والبــــديع
 هسلوبأخصائص                            

 

 التأنق في األسلوب بالغة ومعجما 

 بسب تشبعو بالثقافة العربية واإلسالمية االقتباس اعتماد 

  تكلف  غيرتوظيف الصور البيانية والمحسنات البديعية من 

 األلفاج من القاموس اللغوي القديم انتقاء 

 الوحدة الموضوعية 

 

 
 
 
 

 

 

 بســـــــــم اهلل الرمحن الرجيم

 

 
 

 الشيخ حممد  البشري اإلبراهيمي
 

 

 

 
 

 
ـــري ،حفـــظ القـــرآن الكـــريم، التحـــق  أديـــب و مصـــلر جااف
بأسرتو في المدينـة المنـورة فأخـذ عـن علمافهـا و مكتباتهـا، 
رحـــل إلـــى دمشــــق ثـــم عـــاد إلــــى الجاافـــر، عضـــو م ســــ  

عيون البصافر ـ آثـار لجمعية العلماء المسلمين الجاافريين. 
في قلب المعركة ـ النقابات و النفايـات   البشير اإلبراىيمي

 في لغة العرب ـ أسرار الضمافر العربية.
 
 

                    المقالةبأدباء  فالتعري         
 [الشيخ اإلبراىيمي و طو حسين]          
 و أنواعها المقالة خصافص فنو     

     
              

       

            
 

1

1 

2

1 

3

1 

 م9881
 أوالد ابراىم / سطيف

 م9191

 م9881
 صعيد مصر
م9191  

 و أنواعها [  ]خصافصها المقالة

 
       

            
 



 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعب األدبية"

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 

                    

 

 

ولكل أديب وجهة نظر فيما يحدث حولو يتناول الحديث عنها ال 
لغرض سياسي أو اجتماعي وإنما من اجل إبراز قيم جمالية وفنية 

 أو مطابقة الواقع .دون مراعاة للموضوعية 
       ..**استعمال أسلوب اإلطنابتمتاز ب 

 استخدام الخيال المولد للصور المعبرة عن العاطفة.*    
 *استخدام العبارات الجالة واأللفاج المعبرة الموحية . 
 *عمق األفكار ووضوحها. 
          * سالمة اللغة وصحتها 

فتحللو وتقومو فتذكر ما فيو ترتبط باألدب  * النقدية المقالة–   
احدىما  :. وللمقالة النقدية جانبانمن ايجابيات وسلبيات

موضوعي وىذا عندما يستخدم الناقد عرض نظرية نقدية. واآلخر 
 ذاتي عندما يصدر عن الناقد انطباع خاص عن األديب

دعت إليها ظروف الوطن العربي وما يعانيو  :السياسية لمقالةا-
من حيف وجور واستعمار وبالتالي ظهور الحركات التحررية التي 
دافعت عن الشعوب ا لمضطهدة من روادىا الكواكبي. امتازت * 

بالبعد عن التكلف *سهولة األلفاج ووضوح األفكار *ذكر 
 البراىين والحج 

مة العربية من التأخر تنوعت مشاكل األ :االجتماعية المقالة–  
االقتصادي والخلقي والمعنوي إلى مشاكل الفقر والبطالة واألسرة 

وبساطة  * وامتازت * بجالء الفكرة… والمرأة والشباب
 .البشير اإلبراىيمي’ التعبير.* من روادىا الرافعي

تعال  مختلف ش ون العلم من كتابها احمد  :العلمية المقالة-  
تعتمد على الوضوح والمنطق * تبتعد عن   *زكي واحمد أمين

الخيال والعواطف.* تعتمد على المصطلحات العلمية 
     *.واألرقام

 
 

 

  
 خصافص المقالة الحديثة:ما ىي خصافص 

  أنها تعبير عن وجهة النظر الشخصية، وىذه المياة ىي التي

 تمياىا عن باقي ضروب الكتابات النثرية.

 عن التفصيالت المملة، مع إنماء الفكرة  اإليجاز، والبعد

 وتحديد الهدف.

 .حسن االستهالل وبراعة المقطع 

  إمتاع القارئ ، وإذا ما انحرفت عن ىذه الخاصية أصبحت أي

 لون آخر من ألوان األدب وليست بفن مقالة.

 طالق.الحرية واالن 

  الوحدة والتماس  والتدرج في االنتقال من خاطرة إلى خاطرة
  أخرى من الخواطر التي تتجمع حول موضوع المقال

 ما ىي عناصر المقالة ؟
 تنقسم المقالة إلى ثالثة عناصر ىي: –  
  وفيو يوجا الكاتب عناصر موضوعو  التمهيد -1
 يتناول فيو العناصر بالتفصيل العرض -2
وفيها ينتهي الكاتب إلى النتيجة التي يريد الوصول  الخاتمة-3
   إليها
 المقاالت أنواع ما ىي 
يلجا الكتاب في ىذا النوع من المقاالت إلى   :األدبية المقالة

نحو األحداث  أسلوب خاص يصورون فيو مشاعرىم وانفعاالتهم
 واألشياء

 
 

 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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                    المقالة فن بأدباء فالتعري
 اىيمي و طو حسين[]الشيخ اإلبر           

 المقالة خصافص فنو     
 و أنواعها                           

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


