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 لثالباب الثا
 اخلطابةاألسلوب و 

 
 تعريف األسلوب . أ

األساليب، ومعىن األسلوب لغة هو إن كلمة أسلوب مجع 

واألسلوب ىف الغة العربية كما قال إبن منظر  37،الفن القول أو طريقة

أنه سطر من النخيل كل طريقة ممتد فهو األسلوب، فاألسلوب 

 38ذهب يقل أنتم ىف أسلوب سوء.الطريقة والوجه وامل

وإصطالحا يعريف أنه الطريقة الىت يتبعها الفرد ىف التعبري عن  

 39افكاره ومشاعره.

 

                                                 
٤٥٣، ص ٩( ط ٦٨٢١األب لويس معلوف السيوعى، المنجد فى اللغة واألعالم،)بيروت : دار المشرق،

37
 

                                                           ٣٥١، ص   ٦إبن منظر، لسان العرب، )القاهره: دار المصرية،دت( ج
38
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وعند صلح فضل األسلوب هو مظهر القول الذى ينجم عن  

إختيار وسائل والتعبري، هذه الوسائل الىت حتددها طبيعة ومقاصد 

 40الشخص املتكلم أو الكاتب.

م ومصطفى ر جاإن أسلوب هو فن من القول، واألسلوب عند  

األسلوب هو املعىن املصوغ ألفاظ  " البالغة الواضحة "ىف كتابأمني 

مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم 

 41.ةعال ىف نفوس سامعيواألف

 أنواع األسلوب . ب

 البالغة الواضحة" "ىف كتاب امني،  ىم ومصطفر كما قال جا

 أقسام كما يلى : وينقسم األسلوب اىل ثالثة

 

                                                 
٩١، ص ٨( ط٦٩٢٩عل  األسلوب ميادئه وإجراءته، )مصر : الهيئه المصرية العامه للكتاب صالح فضل، دراسات أدبية

40
  

                                              ٦٨( ص  ٦٩٩٩جازم ومصطفى أمين ، اليالةغة الواضحة، )مصر : دار المعارف،
41
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 لوب العلمىاألس. ١

األسلوب العلمى هو أهدأ األساليب، و أكثرها احتياجا إىل    

املنطق السامل والفكر املستقيم، وأبعدها عن اخليال الشعرى ألنه 

خياطب العقل، ويناجى الفكر، ويشرح احلقائق العلمية الىت الختلو 

  من غموض وخفاء.

لسامع األسلوب العلمى هو هدفه إظهار احلقيقة وجتليتها ل   

والقارئ، وميتاز ابلوضوح والدقة والتحديد والرتتيب املنطوقى، 

إبستخدام الرباهني واألدلة، والبعد عن التأنق واملبالغة، والعزوف عن 

اخليال وإبستخدام املصطلحات العلمية املتصلة ابملوضوع وعناصر 

 42األسلوب العلمى عنصران مها األفكار والعبارة.

 

                                                 
دمحم ةغفران زين العال ، اليالةغة فى عل  الييان، )فونوركو : دار السالم، دت(، ص.                                              

42
               



45 

 

 . األسلوب األدىب٨

األسلوب األدىب هو اجلمل أبرز صفاته، وأظهار مميزات و    

منشأ مجاله ما فيه من خيال رائع، تصوير دقيق وتلمس بوجوه الشبه 

األشياء و الباس املعنوى ثوب احملسوس ىف صورة يدة بني البع

 43املعنوى.

األسلوب األدىب هو هدفه إاثرة عاطفة السامع أو القارئ،    

والتأثري ىف نفسه، وميتاز ابختيار األلفاظ وأتنق واملبالغة ىف التعبري، 

العبارة وجرس األلفاظ، فله  رص علىوالعناية ابلصور اخليالية، واحل

 أربعة عناصر هى األفكار والعبارة و الصور البيانية واملوسيقى.
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 . األسلوب اخلطاىب ٤

األسلوب اخلطاىب هو األسلوب الذى تربز قوة املعاىن  

قوة العقل اخلصيب، وهنا يتحدث و  هان وقوة احلجة والرب  ظواأللفا

واجلمال  عزائمهم واستنهاض مهمهم. اخلطيب إىل إرادة سامعية إلاثرة

هذا األسلوب وضوحه شأن كبري ىف أتثره ووصله إىل قرأة النفوس ومما 

يزيد ىف أتثريه هذا األسلوب مرتلة اخلطيب ىف نفوس سامعية وقوة 

 عارضته ووضوح حجته ونربات وصوته وحسن القائه، وحمكم إشارته.

وة احلجة وقوة قفاألسلوب اخلطاىب يتناول فيه عن اآللفاظ و 

لألسلوب و العقل ويتحدث اخلطيب فيه اىل سامعية لتأثري ىف النفوس.

ويراد ابألفكار  .هى األفكار والعبارة و الصور البيانية ،عناصر ثالثة

الغاية املقصودة ىف النص وقد تسمى املعىن، وهي العنصر الرئيسى ىف 

 مها. والعبارت الفنون االقتاعية والتعليمية كاحملاضرات واملقاالت وغري

فهمنا. هي املكونة من الفاظ و كلمات محلت الفكرة إىل عقولنا 
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وتلك األلفاظ أو الكلمات إختارها األديب ونسقها ىف نظام خاص. 

والصورة البيانية قد تسمى أيضا ابخليال، فهي القوة النفسية الىت 

، ال تنهض ابحلوادث أو املناظر الطبيعية فينفعل هبا اشفاقا أو إعجااب

رة مصورة جمسمة إليضاح األفكار ىف يكتفى بعرضها صامته بل مفس

 معرض رائع مؤثر.

 

 تعريف اخلطابة ج. 

هي الوعظ واإلرشاد، وهي مصدر من خطب  اخلطابة ىف الغة  

وعما هي الرتغيب فيما ينفع  وىف االصطالح 44.خيطب خطبة و خطابة

 45.يضر وتكون على مالء من الناس ىف  اجملتمع و املواسم

وقد عرفت اخلطابة بتعاريف أخرى ال يتبا عد بعطها عن بعض كثريا، 

 ولكن من أوضح ما عرفت به اخلطابة ما يلى : 

                                                 
 91مـ، ص. 9191الوسط ، مصر: الوسط ىف األدبأمحد ومصطفى عناين اإلسكنداري،  44
 املرجع السابق 45
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 اد. جمموع قوانني يقتدرهبا على اإلقناع املمكن ىف أى موضوع ير  .9

خطاب يلقى من قرد على مجاعة مجاعة بقصد التأثري ىف نفوسهم  .1

 46وإقناعهم أبمرمن األمور.

ومهما يكن من أمر، فإن اخلطابة علم له أصول وقوانني، متكن 

غرض من  الدارس هلا من التأثري ابلكالم، وتعرفه وسائل اإلقناع ابخلطاب،

غراض الكالمية، وإن هذا العلم ععلم اخلطابة  يعىن بدراسة طر  التأثري، األ

ووسائل اإلقناع، وما يلزم أن يكون عليه اخلطيب من صفات وآداب، 

مبيول السامعني، وما ينبغى أن تكون عليه أساليب اخلطبة وأجزاؤها، واإلمام 

كن من ولذلك كانت غية اخلطابة عند احلكماء : احلصول على قوة التم

 اإلقناع. 

 فائدة اخلطابة  .د

                                                 
 .19/  1إبراهيم الصبغ : البالغة واألدب  46



49 

 

اخلطابة وسيلة من وسائل السيادة والزعامة، وكانوا يعدوهنا شرطا 

اجملد والشرف، وحسب  ذيلإلمارة، فهى الىت تكمل اإلنسان، وترفعه إىل 

الساسة  واخلطبة شرفا أهنا أصحاب الدعوات من األنبياء والعلماء، 

 اهلمم. ذين قادة األمم، والعاملني من والعظماء، وامللوك والكرباء، وهي شأ

ستميل النفوس، وحيرك العواطف حنو ما يريد، وهى الىت تثري احلق يو 

هتدى الضال إىل سواء  وختفض الباطل، وتقيم العدل، وترد املظامل، وهى الىت

 السبيل، وتفض النزاع، وتقطع اخلصومات. 

راء املتضاربة، فال فاخلطيب البارع يقف بني ذوى املنازع املختلفة، واآل

يزال يبني هلم النافع من الضار، والصواب من اخلطأ حىت جيعل اجلميع ىف 

قبضة يده، واخلطيب البارع يقوم بني طائفتني استعرت بينهما انر العداوة 
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والبغضاء فيذكرهم التقاطع، وحيذرهم من نتائجه السيئة، فإذا القلوب 

 47خية.متأمؤتلفة، والنفوس 

وال عجب أن قال النىب عليه الصالة والسالم "إن من البيان 

 48لسحرا".
 

 طرق حتصيل اخلطابة  .ه

الشك أن اخلطابة مرتقى صعب املنال ال يصل إليها طالبها بيسر، 

بل حيتاج مبتغيها إىل زاد عظيم، وصرب ومعاانة، واحتمال للمشا ، ليصل 

 : 49إىل تلك الغاية السامية، وطر  حتصيلها ما يلى

   قراءة كالم البلغاء .9

                                                 
47

 . 51، 51ن الخطابة واعداد الخطيب، ص فعلى محفوظ،  
48

روى اليخارى عن زيد بن أسل  قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجالن من المشرق فخطيا فقال النييى صلى هللا عليه   

 والحديث رواه الجماعة بألفاظ مختلفة. اس لييانهما"، فخطيا فعجب الن وسل  إن من الييان لسحرا وفى رواية : "
49

 51ن، فن الخطية العربية، مالنج, ملك فرس، ص.إمام مسلمي 
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دراسته دراسة متعرف جلوانب التأثري، وأسرار البالغة، ومتذو  ملا فيها 

من مجال األسلوب، وحسن التعبري، وجودة التفكري فقراءة كالم البلغاء 

وسهوله من تقدم للقارئ أنواعا من املعاىن واألساليب ينال منه بيسر 

 غري معاانة. وال كد ذهن. 

  الثروة الكثرية من األنفاظ واألساليب .1

وذلك حبفظ كثري من خطب من خطب من اشتهر ابلفصاحة والبيان 

فإن اخلطابة حتتاج إىل تعابري كثرية، حىت يستطيع اخلطيع اخلطيب أن 

 يعرب عن املعىن الواحد بعدة عبارات، وأساليب متغايرة، لكيال تذهب

جدة املعىن، ويصيب السأم النفوس وال ميد اخلطيب ابلعبارات املتغايرة 

املتحدة املعىن إالثروة ىف األلفاظ واألساليب، وحفظ كثري ألقوال املتقد 

 مني. 

  دراسة أصول اخلطابة .1
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الشك أن هذه األصول البد هلا من عوامل أخرى، إذهى وحدها ال 

كامن، أو رايضة ومران شديد    تكفى، بل البد أن يكون معها استعداد

فالقوانني على هذا هادية مرسدة، تساعد على حتصيل اخلطابة إبانرة 

 السبيل، وال تكون وحدها اخلطيب، بل هي مهذبة للفطرة مساعدة هلا.

  االطالع على كثري من العلوم الىت تتصل بل مجاعت .4

فإن كاال قتصاد، واألخال  واالجتماع، وعلم النفس، واألداين، 

االطالع على هذه العلوم فو  أنه ينمى فكره، ويوسع مداركه، وجيعله 

على بصرية ىف مهمته، ويضع أمامه املصباح الذى يهديه إىل طر  

  50التأثري، فيصيب غايته، وينال غرضه.

 ضبط النفس واحتمال املكاره  .5

وابع من كل انحية، وقد يقابل ابلسخرية قد تعرتض اخلطيب ز 

واالستهزاء، وقد يكون املخاطبون ممن يتتبعون عوراته، ويتسقطون هفواته، 
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 61ص. هـ، 5111مصلح بيومي، الخطية فى اإلسالم،   
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فإذا مل يتدرع اخلطيب بضبط النفس، والسيطرة التامة على إحساسه 

ومشاعره، مل يستطع السري إىل غايته. وقد ميأ قال خطيب عرىب "لقد شيبىن 

يدل على مقدار ما كان يعانيه ذلك اخلطيب ىف  ارتقاء املنابر" وهو قول

 االستيالء على نفسه حىت ال يضرب، وال أتخذه احلبسة. 

لذلك نقول جيب أن يرىب مريد اخلطابة نفسه على احتمال املكاره، 

واحللم وحماربة مظاهر االضطراب والوجل، فإن االضطراب يورث احلرية مما 

 يضعف أثر اخلطبة ىف نفوس السامعني.

 

 

  التدريب واملمارسة .6

إن التدريب واالطالع، وثروة األلفاظ، والقراءة الكثرية، والعلم 

ابألصول اخلطابية ال تطفى ىف تكوين اخلطيب، ألن اخلطابة ملكة وعادة 
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نفسية ال تتكون دفعة واحدة، بل ال بد ملريدها من املعاانة، واملارسة واملران، 

وجد ىف نفسه عيبا، وال ييأس من  لكى ينمى مواهبه، ويعاجل عيوبه إن

إعراض الناس عنه، فإن كثريا من اخلطباء املربزين، اللسن املقاويل كانت هلم 

 عيوب كالمية فأصلحوها. 

جاء ىف كتاب "اتريخ احلضرتة" ىف احلديث عن "دميوستني" خطيب 

اليوانن : أنه عند ما خطب على املنرب العام قوبل كالمه ابلقهقهة، إذ كان 

ه ضعيفا جدا، ونفسه قصريا، فتوافر عدة سنني على رايضة صوته، صوت

ويروى أنه كان ينقطع شهورا طويلة ونصف رأسه حملو ، لئال حياول 

اخلروج، وكان يلقى خطبا وىف فمه حصى وهو على شاطئ البحر ليمرن 

 نفسه على التغلب بصوته على جلبة الناس. 
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رادته، وقد كان حيافظ كل وملا رجع إىل املنرب كان قد أخضع صوته أل

احملافظ كل احملافظة على إعداد مجيع خطبه قبل إلقائها، ولذا صار أرقى 

 خطيب، وأعظم مفوه ىف بالد اليوانن. 

وكانت تلك حال كثري من خطباء العرب املمتازين، فقد جاء ىف 

ويقال إهنم مل يروا قط خطيبا إال وهو ىف أول   البيان والتبيني للجاحظ

تلك املقامات كان مستثقال مستصلفا أايم رايضته كلها إىل أن تكلفه ل

يتوقح وتستجيب له املعاىن، ويتمكن من األلفاظ إال شبيب بن شيبة، فإنه 

ابتدأ حبالوة ورشاقة، وسهولة وعذوبة، فلم يزل يزداد منها، حىت صار ىف  

 51كل موقف يبلغ بقليل الكالم، ما ال يبلغه اخلطباء املصاقع بكثريه.

وقد يوجد مثل هذا اخلطيب الذى حتدث عنه اجلاحظ فال حيتاج إىل 

التعلم واملمارسة، وتنمية مداركه حىت يكون خطيب مصقعا. وذلك إذا كان 
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 نفس المرجع  
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خايل من العيوب الكالمية، من فأفأة وحنوها، وكانت خمارج حروفه 

 صحيحة، وهو فصيح، طلق اللسان، اثبت اجلنان. 

جيب على مريد اخلطابة أن يروض نفسه على وخالصة القول : 

اخلطابة اجليدة حىت تصري له شأأن، وليست الرايضة فقط لطالب اخلطابة، 

بل هى الزمة ملن شدافيها، وعظم أمره، وعد من أفصح اخلطباء، فقد كان 

عشيشرون  أخطب خطباء الرومان يتمرن على إلقاء اخلطبة قبل أن يقدم 

  52اله حىت قتل.على إلقائها، وكانت تلك ح

  مراحل اإلعداد للخطبة. و

 :  53تقسم أهل العلم اإلعداد للخطبة إىل أربع مراحل

 املرحلة األوىل : مرحلة اخللق أى خلق موضوع اخلطبة.  -9

 املرحلة الثانية : مرحلة تركيب عناصر اخلطبة.  -1

                                                 
52

 36 - 32الخطابة ألبى زهرة   
53

 نفس السابقإمام مسليمن،  
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 الثالثة : مرحلة اختيار األدلة.  املرحلة -1

 املرحلة الرابعة : مرحلة التعبري البياىن.  -4

وإذا كنا نركز على هذه املراحل، ونبني تفصيالت كل مرحلة منها 

 فإننا بذلك نؤكد على أمهية اإلعداد للخطبة، وضرورة هذا اإلعداد. 

ىف هذا والعلنا حنس ختلفا واضحا ىف اخلطابة الدينية والوعظ الدين 

العصر، ويرجع ذلك ىف األساس إلمهال اإلعداد عند اخلطباء، وعدم 

االهتمام بتحضري خطبهم، وال يستغىن خطيب مهما كان عن إعداد اخلطبة 

 وهتيئتها، وكبار اخلطباء يهتمون خبطبهم، ويتخريوهنا بدقة، ويعدوهنا إعدادا 

مسائهم علميا كامال، وهذا هو السبب الرئيسى ىف جناحهم وتردد أ

 54على السنة اجلماهري.
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 . 585 – 561 أصول الخطابة العربيةعيد الغفار :  


