
42 

 

 لثالباب الثا
 الخطابةاألسلوب و 

 
 تعريف األسلوب . أ

األساليب، ومعىن األسلوب لغة ىو إف كلمة أسلوب مجع 

واألسلوب ىف الغة العربية كما قاؿ إبن منظر  37،الفن القوؿ أو طريقة

أنو سطر من النخيل كل طريقة شلتد فهو األسلوب، فاألسلوب 

 38ذىب يقل أنتم ىف أسلوب سوء.الطريقة والوجو وادل

وإصطالحا يعريف أنو الطريقة الىت يتبعها الفرد ىف التعبري عن  

 39افكاره ومشاعره.

 

                                                 
٤٥٣، ص ٩( ط ٦٨٢١األة نٕيس يعهٕف انسيٕعٗ، انًُجذ فٗ انهغخ ٔاألعالو،)ثيرٔد : دار انًشرق،

37
 

                                                           ٣٥١، ص   ٦إثٍ يُظر، نسبٌ انعرة، )انمبْرِ: دار انًصريخ،دد( ج
38
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وعند صلح فضل األسلوب ىو مظهر القوؿ الذى ينجم عن  

إختيار وسائل والتعبري، ىذه الوسائل الىت ربددىا طبيعة ومقاصد 

 40الشخص ادلتكلم أو الكاتب.

ـ ومصطفى ر جاإف أسلوب ىو فن من القوؿ، واألسلوب عند  

األسلوب ىو ادلعىن ادلصوغ ألفاظ  " البالغة الواضحة "ىف كتابأمني 

مؤلفة على صورة تكوف أقرب لنيل الغرض ادلقصود من الكالـ 

 41.ةعاؿ ىف نفوس سامعيواألف

 أنواع األسلوب . ب

 البالغة الواضحة" "ىف كتاب امني،  ىـ ومصطفر كما قاؿ جا

 أقساـ كما يلى : وينقسم األسلوب اىل ثالثة

 

                                                 
٩١، ص ٨( ط٦٩٢٩عهى األسهٕة يجبدئّ ٔإجراءرّ، )يصر : انٓيئّ انًصريخ انعبيّ نهكزبة صالح فضم، دراسبد أدثيخ

40
  

                                              ٦٨( ص  ٦٩٩٩جبزو ٔيصطفٗ أييٍ ، انجالةغخ انٕاضحخ، )يصر : دار انًعبرف،
41
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 لوب العلمىاألس. ١

األسلوب العلمى ىو أىدأ األساليب، و أكثرىا احتياجا إىل    

ادلنطق السامل والفكر ادلستقيم، وأبعدىا عن اخلياؿ الشعرى ألنو 

خياطب العقل، ويناجى الفكر، ويشرح احلقائق العلمية الىت الزبلو 

  من غموض وخفاء.

لسامع األسلوب العلمى ىو ىدفو إظهار احلقيقة وذبليتها ل   

والقارئ، وديتاز بالوضوح والدقة والتحديد والرتتيب ادلنطوقى، 

بإستخداـ الرباىني واألدلة، والبعد عن التأنق وادلبالغة، والعزوؼ عن 

اخلياؿ وبإستخداـ ادلصطلحات العلمية ادلتصلة بادلوضوع وعناصر 

 42األسلوب العلمى عنصراف مها األفكار والعبارة.
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 . األسلوب األدىب٨

األسلوب األدىب ىو اجلمل أبرز صفاتو، وأظهار شليزات و    

منشأ مجالو ما فيو من خياؿ رائع، تصوير دقيق وتلمس بوجوه الشبو 

األشياء و الباس ادلعنوى ثوب احملسوس ىف صورة يدة بني البع

 43ادلعنوى.

األسلوب األدىب ىو ىدفو إثارة عاطفة السامع أو القارئ،    

والتأثري ىف نفسو، وديتاز باختيار األلفاظ وتأنق وادلبالغة ىف التعبري، 

العبارة وجرس األلفاظ، فلو  رص علىوالعناية بالصور اخليالية، واحل

 أربعة عناصر ىى األفكار والعبارة و الصور البيانية وادلوسيقى.
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 يراجع انسبثك يحًذ ةغفراٌ زيٍ انعبنى،  



46 

 

 . األسلوب اخلطاىب ٤

األسلوب اخلطاىب ىو األسلوب الذى تربز قوة ادلعاىن  

قوة العقل اخلصيب، وىنا يتحدث و  ىاف وقوة احلجة والرب  ظواأللفا

 عزائمهم واستنهاض مهمهم. اخلطيب إىل إرادة سامعية إلثارة

واجلماؿ ىذا األسلوب وضوحو شأف كبري ىف تأثره ووصلو إىل قرأة 

النفوس وشلا يزيد ىف تأثريه ىذا األسلوب مرتلة اخلطيب ىف نفوس 

سامعية وقوة عارضتو ووضوح حجتو ونربات وصوتو وحسن القائو، 

 وزلكم إشارتو.

وة احلجة وقوة قفاألسلوب اخلطاىب يتناوؿ فيو عن اآللفاظ و 

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

ويراد باألفكار  .ىى األفكار والعبارة و الصور البيانية ،عناصر ثالثة

الغاية ادلقصودة ىف النص وقد تسمى ادلعىن، وىي العنصر الرئيسى ىف 

 مها. والعبارت الفنوف االقتاعية والتعليمية كاحملاضرات وادلقاالت وغري
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فهمنا. ىي ادلكونة من الفاظ و كلمات محلت الفكرة إىل عقولنا 

وتلك األلفاظ أو الكلمات إختارىا األديب ونسقها ىف نظاـ خاص. 

والصورة البيانية قد تسمى أيضا باخلياؿ، فهي القوة النفسية الىت 

، ال تنهض باحلوادث أو ادلناظر الطبيعية فينفعل هبا اشفاقا أو إعجابا

رة مصورة رلسمة إليضاح األفكار ىف يكتفى بعرضها صامتو بل مفس

 معرض رائع مؤثر.

 

 تعريف الخطابة ج. 

ىي الوعظ واإلرشاد، وىي مصدر من خطب  اخلطابة ىف الغة  

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

 45.يضر وتكوف على مالء من الناس ىف  اجملتمع و ادلواسم

                                                 
 91مػ، ص. 9191الوسط ، مصر: الوسط ىف األدبأمحد ومصطفى عناين اإلسكنداري،  44
 ادلرجع السابق 45



48 

 

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

 ولكن من أوضح ما عرفت بو اخلطابة ما يلى : 

 اد. رلموع قوانني يقتدرهبا على اإلقناع ادلمكن ىف أى موضوع ير  .9

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

 46وإقناعهم بأمرمن األمور.

ومهما يكن من أمر، فإف اخلطابة علم لو أصوؿ وقوانني، سبكن 

غرض من  الدارس ذلا من التأثري بالكالـ، وتعرفو وسائل اإلقناع باخلطاب،

غراض الكالمية، وإف ىذا العلم ععلم اخلطابة  يعىن بدراسة طرؽ التأثري، األ

ووسائل اإلقناع، وما يلـز أف يكوف عليو اخلطيب من صفات وآداب، 

دبيوؿ السامعني، وما ينبغى أف تكوف عليو أساليب اخلطبة وأجزاؤىا، واإلماـ 

                                                 
 .19/  1إبراىيم الصبغ : البالغة واألدب  46



49 

 

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

 اإلقناع. 

 فائدة الخطابة  .د

اخلطابة وسيلة من وسائل السيادة والزعامة، وكانوا يعدوهنا شرطا 

اجملد والشرؼ، وحسب  ذيلإلمارة، فهى الىت تكمل اإلنساف، وترفعو إىل 

الساسة  واخلطبة شرفا أهنا أصحاب الدعوات من األنبياء والعلماء، 

 ذيف قادة األمم، والعاملني من والعظماء، وادللوؾ والكرباء، وىي شأ

 اذلمم.

ستميل النفوس، وحيرؾ العواطف ضلو ما يريد، وىى الىت تثري احلق يو 

هتدى الضاؿ إىل  وزبفض الباطل، وتقيم العدؿ، وترد ادلظامل، وىى الىت

 سواء السبيل، وتفض النزاع، وتقطع اخلصومات. 
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راء ادلتضاربة، فال فاخلطيب البارع يقف بني ذوى ادلنازع ادلختلفة، واآل

يزاؿ يبني ذلم النافع من الضار، والصواب من اخلطأ حىت جيعل اجلميع ىف 

قبضة يده، واخلطيب البارع يقـو بني طائفتني استعرت بينهما نار العداوة 

والبغضاء فيذكرىم التقاطع، وحيذرىم من نتائجو السيئة، فإذا القلوب 

 47خية.متأمؤتلفة، والنفوس 

وال عجب أف قاؿ النىب عليو الصالة والسالـ "إف من البياف 

 48لسحرا".
 

 طرق تحصيل الخطابة  .ه

الشك أف اخلطابة مرتقى صعب ادلناؿ ال يصل إليها طالبها بيسر، 

بل حيتاج مبتغيها إىل زاد عظيم، وصرب ومعاناة، واحتماؿ للمشاؽ، ليصل 

 : 49إىل تلك الغاية السامية، وطرؽ ربصيلها ما يلى
                                                 

47
 . 51، 51ٍ انخطبثخ ٔاعذاد انخطيت، ص فعهٗ يحفٕظ،  

48
رٖٔ انجخبرٖ عٍ زيذ ثٍ أسهى لبل سًعذ اثٍ عًر يمٕل جبء رجالٌ يٍ انًشرق فخطجب فمبل انُجيٗ صهٗ هللا عهيّ   

 ٔانحذيث رٔاِ انجًبعخ ثأنفبظ يخزهفخ. بس نجيبًَٓب"، فخطجب فعجت انُ ٔسهى إٌ يٍ انجيبٌ نسحرا ٔفٗ رٔايخ : "
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   قراءة كالـ البلغاء .9

دراستو دراسة متعرؼ جلوانب التأثري، وأسرار البالغة، ومتذوؽ دلا فيها 

من مجاؿ األسلوب، وحسن التعبري، وجودة التفكري فقراءة كالـ البلغاء 

وسهولو من تقدـ للقارئ أنواعا من ادلعاىن واألساليب يناؿ منو بيسر 

 غري معاناة. وال كد ذىن. 

  الثروة الكثرية من األنفاظ واألساليب .1

وذلك حبفظ كثري من خطب من خطب من اشتهر بالفصاحة والبياف 

فإف اخلطابة ربتاج إىل تعابري كثرية، حىت يستطيع اخلطيع اخلطيب أف 

 يعرب عن ادلعىن الواحد بعدة عبارات، وأساليب متغايرة، لكيال تذىب

جدة ادلعىن، ويصيب السأـ النفوس وال ديد اخلطيب بالعبارات ادلتغايرة 

                                                                                                                                           
49

 51ٍ، فٍ انخطجخ انعرثيخ، يبنُج, يهك فرس، ص.إيبو يسهًي 
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ادلتحدة ادلعىن إالثروة ىف األلفاظ واألساليب، وحفظ كثري ألقواؿ ادلتقد 

 مني. 

  دراسة أصوؿ اخلطابة .1

الشك أف ىذه األصوؿ البد ذلا من عوامل أخرى، إذىى وحدىا ال 

كامن، أو رياضة ومراف شديد    تكفى، بل البد أف يكوف معها استعداد

فالقوانني على ىذا ىادية مرسدة، تساعد على ربصيل اخلطابة بإنارة 

 السبيل، وال تكوف وحدىا اخلطيب، بل ىي مهذبة للفطرة مساعدة ذلا.

  االطالع على كثري من العلـو الىت تتصل بل مجاعت .4

فإف كاال قتصاد، واألخالؽ واالجتماع، وعلم النفس، واألدياف، 

االطالع على ىذه العلـو فوؽ أنو ينمى فكره، ويوسع مداركو، وجيعلو 

على بصرية ىف مهمتو، ويضع أمامو ادلصباح الذى يهديو إىل طرؽ 

  50التأثري، فيصيب غايتو، ويناؿ غرضو.
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 61ص. ْـ، 5111يصهخ ثيٕيي، انخطجخ فٗ اإلسالو،   
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 ضبط النفس واحتماؿ ادلكاره  .5

وابع من كل ناحية، وقد يقابل بالسخرية قد تعرتض اخلطيب ز 

واالستهزاء، وقد يكوف ادلخاطبوف شلن يتتبعوف عوراتو، ويتسقطوف ىفواتو، 

فإذا مل يتدرع اخلطيب بضبط النفس، والسيطرة التامة على إحساسو 

ومشاعره، مل يستطع السري إىل غايتو. وقد ديأ قاؿ خطيب عرىب "لقد شيبىن 

يدؿ على مقدار ما كاف يعانيو ذلك اخلطيب ىف  ارتقاء ادلنابر" وىو قوؿ

 االستيالء على نفسو حىت ال يضرب، وال تأخذه احلبسة. 

لذلك نقوؿ جيب أف يرىب مريد اخلطابة نفسو على احتماؿ ادلكاره، 

واحللم وزلاربة مظاىر االضطراب والوجل، فإف االضطراب يورث احلرية شلا 

 يضعف أثر اخلطبة ىف نفوس السامعني.
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  التدريب وادلمارسة .6

إف التدريب واالطالع، وثروة األلفاظ، والقراءة الكثرية، والعلم 

باألصوؿ اخلطابية ال تطفى ىف تكوين اخلطيب، ألف اخلطابة ملكة وعادة 

نفسية ال تتكوف دفعة واحدة، بل ال بد دلريدىا من ادلعاناة، وادلارسة وادلراف، 

وجد ىف نفسو عيبا، وال ييأس من  لكى ينمى مواىبو، ويعاجل عيوبو إف

إعراض الناس عنو، فإف كثريا من اخلطباء ادلربزين، اللسن ادلقاويل كانت ذلم 

 عيوب كالمية فأصلحوىا. 

جاء ىف كتاب "تاريخ احلضرتة" ىف احلديث عن "دديوستني" خطيب 

اليوناف : أنو عند ما خطب على ادلنرب العاـ قوبل كالمو بالقهقهة، إذ كاف 

و ضعيفا جدا، ونفسو قصريا، فتوافر عدة سنني على رياضة صوتو، صوت

ويروى أنو كاف ينقطع شهورا طويلة ونصف رأسو زللوؽ، لئال حياوؿ 
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اخلروج، وكاف يلقى خطبا وىف فمو حصى وىو على شاطئ البحر ليمرف 

 نفسو على التغلب بصوتو على جلبة الناس. 

رادتو، وقد كاف حيافظ كل ودلا رجع إىل ادلنرب كاف قد أخضع صوتو أل

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

 خطيب، وأعظم مفوه ىف بالد اليوناف. 

وكانت تلك حاؿ كثري من خطباء العرب ادلمتازين، فقد جاء ىف 

ويقاؿ إهنم مل يروا قط خطيبا إال وىو ىف أوؿ   البياف والتبيني للجاحظ

تلك ادلقامات كاف مستثقال مستصلفا أياـ رياضتو كلها إىل أف تكلفو ل

يتوقح وتستجيب لو ادلعاىن، ويتمكن من األلفاظ إال شبيب بن شيبة، فإنو 

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

 51كل موقف يبلغ بقليل الكالـ، ما ال يبلغو اخلطباء ادلصاقع بكثريه.
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 َفس انًرجع  
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وقد يوجد مثل ىذا اخلطيب الذى ربدث عنو اجلاحظ فال حيتاج إىل 

التعلم وادلمارسة، وتنمية مداركو حىت يكوف خطيب مصقعا. وذلك إذا كاف 

خايل من العيوب الكالمية، من فأفأة وضلوىا، وكانت سلارج حروفو 

 صحيحة، وىو فصيح، طلق اللساف، ثابت اجلناف. 

جيب على مريد اخلطابة أف يروض نفسو على وخالصة القوؿ : 

اخلطابة اجليدة حىت تصري لو شأنأ، وليست الرياضة فقط لطالب اخلطابة، 

بل ىى الزمة دلن شدافيها، وعظم أمره، وعد من أفصح اخلطباء، فقد كاف 

عشيشروف  أخطب خطباء الروماف يتمرف على إلقاء اخلطبة قبل أف يقدـ 

  52الو حىت قتل.على إلقائها، وكانت تلك ح

  مراحل اإلعداد للخطبة. و

 :  53تقسم أىل العلم اإلعداد للخطبة إىل أربع مراحل
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 36 - 32انخطبثخ ألثٗ زْرح   
53

 َفس انسبثكإيبو يسهيًٍ،  
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 ادلرحلة األوىل : مرحلة اخللق أى خلق موضوع اخلطبة.  -9

 ادلرحلة الثانية : مرحلة تركيب عناصر اخلطبة.  -1

 الثالثة : مرحلة اختيار األدلة.  ادلرحلة -1

 ادلرحلة الرابعة : مرحلة التعبري البياىن.  -4

وإذا كنا نركز على ىذه ادلراحل، ونبني تفصيالت كل مرحلة منها 

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

ىف ىذا والعلنا ضلس زبلفا واضحا ىف اخلطابة الدينية والوعظ الدين 

العصر، ويرجع ذلك ىف األساس إلمهاؿ اإلعداد عند اخلطباء، وعدـ 

االىتماـ بتحضري خطبهم، وال يستغىن خطيب مهما كاف عن إعداد اخلطبة 

 وهتيئتها، وكبار اخلطباء يهتموف خبطبهم، ويتخريوهنا بدقة، ويعدوهنا إعدادا 
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مسائهم علميا كامال، وىذا ىو السبب الرئيسى ىف صلاحهم وتردد أ

 54على السنة اجلماىري.
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