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 تعريف املقال : *   
 لغة : 

  مأخوذة من القول . جاء يف لسان العرب : ) قال يقول قوالا وقيالا وقولة ومقاالا ومقالةا(   -لغويا   – إن كلمة املقال  
 ( فاملقالة ال يعدو معناها اللفظي أهنا شيء يقال .يقول احلق تبارك وتعاىل : ))ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا (

 قالة ( أو ) املقال ( يف أشعار السلف ، من ذلك قول حسان بن اثبت : كما جاءت كلمة ) امل
 لكين مدحت مقاليت مبحمد     ما إن مدحت حممداا مبقاليت  

 
 اصطالحاً :  

 فن من فنون التعبري ، إال أن النقاد مل يتفقوا على تعريف  جامع له .  – اليوم  – على الرغم من أن املقال  
 

 عّرفه د. حممد يوسف جنم :  
أنه قطعة نثرية ، حمدودة الطول واملوضوع ، تكتب بطريقة عفوي سريعة ، خالية من التكلف والرهق ، وشرطه  

 األول أن يكون تعبريا صادقاا عن شخصية الكاتب . 
 

 كما عرفه حممد عوض حممد : 
وتعاجل موضوعاا  أنه قطعة مؤلفة ، متوسطة الطول ، تكون عادة منثورة يف أسلوب ميتاز ابلسهولة واالستطراد ، 

 من املوضوعات وكأهنا تعاجله على وجه اخلصوص من انحية أتثر الكاتب به. 
 

 وعرفه د. عبد الرزاق الطويل : 
املقالة تتناول املوضوعات اليت ميتزج فيها الفكر ابلعاطفة ، يف عبارة واضحة منتقاة ، مع مالئمة بني اللفظ واملعىن  

 وما يشيعه من احياءات . 
 

 عوامل ازدهار املقالة العربية :  

أ. انتشار الصحافة وازدهارها : وقد اعتمدت الصحافة على فن املقالة أكثر من سواه , وتوسعت املقالة الصحفية  
وأخذت أشكاالا وألواانا عديدة وقد نشأت اجملالت القادرة على استيعاب املقالة الذاتية واملوضوعية مع 

 اختالف مضامينها .  

وما نتج عنه من غليان املشكالت السياسية واالجتماعية    – قدوم عصر النهضة    – ب. اإلحساس بضرورة التغيري مع  
 والفكرية واألدبية .  

 ج . التأثر ابملذاهب واالجتاهات واألفكار القادمة من الغرب .  

املقالة يف بياانهتا وكتابتها للدفاع  د . ظهور األحزاب السياسية والتيارات الفكرية : وقد جلأت هذه التيارات إىل فن 
 عن آرائها والتعريف هبا أمام الرأي العام الذي تتنافس على التأثري فيه وإقناعه واجتذابه . 

 هـ. حركة أتسيس املدارس والكليات ونفوذ التأثري األوريب يف سواحل الشام . 
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 :   املقال عناصر

 :   وهي  العام وهيكله اطاره تكّون   عناصر على الفين  القال  يقوم
 

 :     املادة:    أوال
 

,   داخله  من  النابغة  أو  الكاتب وبيئة  العامة  احلياة  أحداث من املفادة  والتجارب  والعواطف  النفسية  اخلربات  هي
  احلياة نواحي  شت  يف  اإلنسان  الرتاث  من  الكاتب  لدى  تتكون  اليت  واآلراء واملعلومات  اإلنسانية  واملعارف 
 .   املتعددة الفكرية  وتياراته  العصر ثقافة  أو  والفلسفية   والعلمية  واالجتماعية  السياسية

  الكون   يف  بتأمالته   وينميها ,    الواسعة  معرفته  مصادر  ويتخذها  اخلربات والعواطف والتجارب  هذه  مع   الكاتب  يتفاعل
  املعرفة إثراء يف لإلسهام يستنفره والنفسية الذهنية الصور من متدفق تيار وقلبه عقله يف يتكون حت واحلياة

  األدوات   امتالك  على   قادراا   وجيعله   احلياة  مسرية  من   موقفه   عن   اإلفصاح   إىل  األديب   استعداده   وحيفز  اإلنسانية
 .    ومفيد  ممتع  مقال  لكتابة   والفكرية  النفسية

  حيث  ومن ,  األديب  وذات  ابملوضوع  واالتصال  والثراء ابحليوية  االتسام  املاهية  حيث من  املادة  هذه  يف  ويشرتط 
 النتائج  جتلية يف  الكاتب تساعد حت,  واالضطراب التنافر وعدم,  والتماسك والوضوح السالسة  العرض
 .    املقال من املرجوة  الفائدة  إىل   النهاية يف  به   وتفضي,    املقنعة

 

 :    األفكار:   اثنيا
 

  وهذه  توصيلها يريد  رسالة  طياهتا يف  حامالا  مقالته  يكتب فهو ,  هدف دون  أو فراغ من مقالته  الكاتب يكتب  ال
  يف  اآلخرين  وجتارب جتاربه من أفكاره الكاتب  ويشكل,  نظره   وجهة عن  تعرب أفكاراا  أو فكرة حتمل  الرسالة
 .    املستمرة وقراءاته  وتعليمه العامة  ثقافته خالل  ومن ,  احلياة

  حمددة  فكرة على  تركز و,  منها اهلدف وحيدد,  معىن  هلا  جيعل الذي  فهو  املقالة يف  أساسي  عنصر  الفكرة وعنصر 
  التفاصيل   عن   بعيدة   مشولية  بصورة  إضاءهتا  أو  جوانبها   من  جانب   مبس   تكفي  وإمنا,    عندها   الوقوف   تطيل  وال

، ألن تعدد األفكار يضعف املقالة ويشتت ذهن القارئ فيقل تركيزه ، إضافة إىل أن املساحة املتاحة    والتعمق 
 مبا يكفي لإلحاطة جبميع جوانبها . للمقالة ال تكفي لتتناول أكثر من فكرة 
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 :   األسلوب : اثلثاً 
 

ر متدفق من املعان أو احلقائق أو  حني يفكر الكاتب يف التعبري عن فكرة أو رأي أو قصد يتجه إليه يكون أمام تيا 
اخلواطر والوجدانيات اليت جتيش يف نفسه وتتبعثر جزئياهتا يف عقله ، وال وسيلة له سوى األسلوب يف مجع  

 هذه اجلزئيات وتنظيمها ونقلها إىل القارئ أو السامع . 

  ويشكل  جتارهبم ختالفاب وخيتلفون  والثقايف  واالجتماعي  والفكري النفسي  تكوينهم ابختالف  الكتاب  خيتلف
 اختالف ومع ,  تعبريهم  وأشكال  وأدائهم سلوكياهتم  يف  يؤثر  مما ,  البشر  تكوين  من  أساسياا  جزءاا  األسلوب 

  ومقاالت  األدبية  كاملقاالت   عاطفية دفقات  يلزمه  بعضها  أن  جند  فإننا ,  الكتاب  يتناوهلا  اليت  املوضوعات 
  تتناسب   ال   طبيعتها   ألن   العاطفية  التأثريات  عن   العلمية  املقاالت   تبتعد  كما,    وغريها   والسرية   الشخصية  الصور 

  ابستخدام  مقالته  وينسج  املنطقي   واألسلوب  العاطفي  األسلوب   بني  الكتاب  بعض   يدمج   وقد,    العاطفة   مع
ابلصور  ، كما يشرتط يف األسلوب أن يكون سهال ودقيقا يف عرض املقال املوضوعي ، غنيا  معاا  العنصرين

 اجلذابة والعبارات العذبة يف املقال الذايت . 

 

 خطوات كتابة املقال : 

  بشكل  أفكاره فيه الكاتب  يضع  فين  بقالب املقالة  خترج  حبيث  خاصاا  تنظيماا  أقسامها تنظيم  إىل  املقالة  بناء  حيتاج
  ،  واملناقشة  العرض ،  املقدمة  ، العنوان:"  التالية األقسام  من  يتكون  املقالة  بناء  أن معروفا  وأصبح  ، مقبول
  مهنية  معايري  فهي  ،  صحيحة  احرتافية بطريقة  الكتابة على  الكاتب  يساعد اخلطوات  هذه  واتباع"  اخلامتة 
 انتباه  إاثرة  وهو  ،  الكتابة  من اهلدف حتقق ، خاص بشكل  الصحفي  واملقال  ، عام بشكل املقال لكتابة
 .  املقال  لقراءة ودفعه   ،  القارئ

 

 .   العنوان:    أوالً 

 :   بـ يتسم أن  ينبغي   لذلك  ،  للمقالة اهتمامه  وإاثرة القارئ  جذب  يف كبري   بدور  العنوان ينهض 

   .  واإلجياز  الرتكيز  ـ

 .   املوضوع عن  التعبري ـ 

   .الغموض عن والبعد  الوضوح ـ

 .   الشخصي  الرأي  عن والبعد  واملوضوعية  احلياد ـ

 .       العامية استخدام عدم ـ
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 .  املقدمة :   اثنياً   

 .   للموضوع القارئ  لتهيئة الكاتب  هبا  يستهل   مجل عدة هي ـ

 .   القراءة ليتابــع القارئ اهتمام إاثرة  هدفــها املعلومات من جــداا  قليلة كمية  على حتتوي  ـ

  أو  آخرها أو  املقدمة أول يف  ترد املقال يف تطويرها سيتم اليت العامة الفكرة حتمل(  حمورية مجلة)  على حتتوي ـ
 . خالهلا

   

 واملناقشة  العرض:   اثلثاً  

  حسب  ؛  ومتسلسلة منظمة  بطريقة  يناقشها أو  ويعرضها بياانته  الكاتب حيشد فيه ، واألهم  األطول هو هذا اجلزء ـ
 .  نقديا  أو  حتليلياا  أو  تثقيفياا  كان   إن ،  املقال  طبيعة 

  ابجلملة   وثيقة  صلة  ذات   رئيسية  فكرة  وتناقش  ،  والتماسك  ابلوحدة  منها  كل  تتسم  ،  فقرات  عدة  من  العرض  يتكون  ـ
 .   املقدمة احملوريةيف 

 .    إخل..   اخلرباء وآراء  ،  شخصية  خربات  ،  أوصاف ،   أمثلة ،  حقائق :    يلي مبا رئيسية فكرة كل  تدعم ـ

 

 .   اخلامتة :    رابعاً 

 .   توصـيـلها  أراد اليت الفكرة  لريسخ   مجلتني  أو جبملة  وهدفه  املقال فكرة الكاتب  يلخص ـ

  يؤيد  نصائح أو حللول أو طرح ، وتوصياته ، للموضوع وتقييمه الكاتب  تنبؤ  على كذلك  اخلامتة تشتمل أن ميكن ـ
 .    املقال  من  هدفه هبا

 .   إخل..  النهاية  ويف   ،  وختاماا   ، وأخرياا :  مثل  ابخلتام  القارئ  تشعر  لغوية صيغ  إىل الكتاب بعض  يعمد ـ

  مل   أو  منقطع  املقال  أن  القارئ  يظن  مفاجئ  انقطاع  حدث  فلو  ،   للمقال   ومنطقية  متدرجة  هناية  حتقق  اجليدة  اخلامتة  ـ
 .   عليه  جيد غري نفسي  وقع له   يكون   مما ،  يكتمل 
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 أنواع املقال : 

موضوعا بذاته ، لذا فإن املقال يتنوع أوال ابلنسبة لعالقة  يصدر املقال عن كاتب ما ، يف قالب معني ، ليعاجل 
 بكاتبه ، ويتنوع اثنيا ابلنسبة لألسلوب ، ويتنوع اثلثا ابلنسبة ملضمونه . 

 معايري تقسيم املقال : 

 أوال : الكاتب . 

 : األسلوب . اثنياا 

 اثلثا : املضمون .  

 

 .  أوال : أنواع املقال ابلنسبة لكاتبه 

املقالة هو ارتباطها بوجدان األديب وظهور شخصيته يف الكتابة ، لذا يكون املقال ابلنسبة ملوقف  أظهر ما مييز فن 
 الكاتب ذاتيا أو موضوعيا . 

 أ. املقال الذايت : 

هو املعرب عن عواطف الكاتب، واملصدر النفعاالته الصادقة عن ذات نفسه أمام خاطرة عابرة، أو مشهد مؤثر ،  
 أو حدث وقع . 

ية الكاتب جلية جذابة تستهوي القارئ ويظهر األسلوب األديب الذي تبعث منه العاطفة ويثار االنفعال  وتربز شخص
، والذي يرتكز على الصور اخليالية ،و الصنعة البيانية ، والعبارات املوسيقية ، واأللفاظ القوية ، من خالل  

 عرض القضاي االجتماعية واألحداث الشخصية . 

 :   الذايت املقال  مسات

 .  وضوحا  أكثر الكاتب  شخصية فيه  تبدو.  1

 .  املوسيقي  واإليقاع   الفنية ابلصور  ميتلئ الذي األديب األسلوب فيه  يشيع.  2

 " .   الفرح أو  احلزن "   االنفعال أنواع  شت  ابلقارئ  الذايت  املقال  يثري .  3

 .   ذاتية  جتربة أساسا يطرح  ألنه ابرز  بشكل   املتكلم ضمري   فيه يظهر .  4
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 ب.  املقال املوضوعي :  

الذي يبتعد الكاتب فيه عن شخصيته وعواطفه ، ويعاجل موضوعه معاجلة تقوم على تقصي األفكار ، وتنسيق املادة  
املدروسة ، وإبراز عناصرها ، مستخدما األسلوب احملدد الدقيق الذي يهتم إببراز الفكرة وتوضيحها ، مدعما  

 ابألدلة والرباهني . 

 :  املوضوعي املقال  مسات

                   .  الغموض عن  والبعد  والبساطة   الوضوح. 1

 .   الشخصية  العواطف من خلوه . 2 

                                          .  املخل  غري  اإلجياز. 3

 .  مبسمياهتا   األشياء وتسمية الدقة . 4

 .   جانبية أمور   إىل عنه اخلروج  عدم  و  ،  ومتطلباته  ابملوضوع  التقيد. 5

                           .  واجلدل  العقلية الرباهني استخدام . 6

 .   عليه العلمي  املنهج غلبة. 7 

 .   نتيجته  إىل املوضوع  ينتهي حت  الالحقة  الفكرة إىل  السابقة  الفكرة تؤدي حبيث واملنطقي  الفكري  التسلسل . 8

 

 اثنيا: أنواع املقال ابلنسبة لألسلوب . 

الكاتب يف أسلوبه على جالل التعبري ، ومجال التصوير ، وعذوبة اللفظ ، وخصوبة اخليال فيما يصور  قد يعتمد 
ويعرب ، وقد يؤثر األسلوب الذي يقوم على سرد احلقائق والتدليل عليها، وحتديد املفاهيم بدقة و وضوح  

 ني : أديب وعلمي . وبعد عن املشاعر والعواطف ، ومن مث جاء املقال ابلنسبة ألسلوب الكاتب نوع

 فقد ظهر قسم اثلث وهو املقال الصحفي .   كتابته  أغراض  واختالف املقال  فن  لتشعب ونظرا 

 والصحفية.   والعلمية األدبية  املقالة  هي  أنواع ثالثة  إىل  لألسلوب   تبعاا   املقالة تنقسم  إذا
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 :    األدبية  املقالة( 1

  البيانية  ابلصنعة ويهتم,  االنفعال وتثري ابلعاطفة تشع اليت املعربة اجلزلة  األلفاظ ابختيار  الكاتب فيها يعين اليت هي
 .   البالغية واألساليب  اخليالية  ابلصور  وحيفل,  تراكيبه   يف  املوسيقية والعبارات 

  األداء   يف  سالمة  من  الكاتب  به  يتمتع  عما  واإلفصاح  العبارة  يف  للتألق  فسيح  ميدان  األديب  األسلوب   ذي  املقال  ويف
  مكامن  إىل  به  والوصول  مبوضوع  للتحليق  منها ينطلق  واعية  أدبية وثقافة  اللغة  مع  التعامل  يف  وذوق  اللغوي 
  جوانب  سائر  لتتناول  املعاجلة  متتد  بل  وقضايه األدب  ظواهر  على  لذلك  قصر  ودون,  املتلقني  عند  الشعور 

 .   أخاذ   أديب أسلوب  يف  احلياة

  الزيت  حسن  وأمحد   القلم   وحي  يف  الرافعي   صادق  ومصطفى,    النظرات  يف   املنفلوطي   لطفي   مصطفى   كتابه  أبرز  ومن 
  يبلغ  الذي  األخاذ  البيان  من  زاهية ألوان على نقف أن نستطيع املقالية الكتب هذه ففي الرسالة  وحي  يف
 . التعبري ورشاقة الفكر  وثراء التصوير  جودة يف  الغاية صاحبه  فيه 

 

 :   العلمية  املقالة( 2

 . هي اليت تعرض نظرية من نظريت العلم أو مشكلة من مشكالته عرضا علميا موضوعيا صرفا

,   عبارته  صوغ  يف والوضوح األلفاظ  استعمال  يف الدقة إىل صاحبه  فيه  جينح أبنه  العلمية  املقالة  أسلوب  يتميز
 .  مقاله   يف  ويقرره إليه   يدعو ما  صحة   على  االستدالل يف  والرباهني  فكرته تقدي  يف  ابملنطق  واالستعانة 

  األشياء  تسميته  إىل  ويقصد نقصان  أو  يدة ز  دون  للمعان  قدوداا  األلفاظ  جتيء أبن  فيه يعين كاتبه  فإن مث  ومن 
 .    التأويل إىل   واحلاجة اللبس  عن تنأى   اليت احلقيقية  الرتاكيب ويتجه إىل ,    تعمية دون  احلقيقية مبسمياهتا 

  العقل  إىل الطريق خيطئ ال أسلوب  يف  هلم وتقدميها للمتلقني  تبسيطها و العلم قواعد  مع  للتعامل  متسع جمال  وفيه 
 املفاهيم  حتديد واالستقصاء  واإلحصائيات والتجارب والشواهد األدلة من  الكاتب يستخدمه مبا ,  واللب 
  كل   لتشمل  تتسع  أن   على  اللغة  وقدرة  االستنباط   يف  والرباعة   العرض  بساللة  انطق   فين  قالب  يف  ذلك  وصوغ 

 .  فيه  ابملراد   واإلحاطة  يناسبه مبا  كل   عن التعبري  يف  والوفاء  والعلمية  األدبية احلياة جوانب

  صال   احملسن  عبد  والدكتور,    األرض  يف  هللا  مع...    السماء  يف  هللا  مع:    كتابيه  يف  زكي  أمحد  الدكتور  كتابه  ابرز  ومن
 .   متنوعات  كتابه  يف حسني  كامل  حممد  والدكتور,  والكون  احلياة  أسرار من :    كتابه  يف
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 :   الصحفية   املقالة( 3

  واقعه  وتصوير ابجملتمع معين الصحفي فالكاتب,  منهما سابقتيها  عن  األسلوب انحية من الصحفية املقالة ختتلف
 .  تطلعاته  عن  والكشف قضايه  ومعاجلة

  وال ,  األدبية  املقالة يف نراه الذي  احلد إىل  واألسلوب ابللفظ  العناية يف املبالغة  تعرف  ال  بلغة  تكتب فهي  مث  ومن 
  سلسل   يكون   أن   إىل   الكاتب   تدفع   وهي.    العلمية   املقالة   يف   الشائع  السمت  على   والتحديد   الصرامة   إىل   متيل 

  مع  اجلماهري  من  عدد  أكرب  إفادة  على حريصاا ,  الفكرة  واضح ,  املأخذ قريب,  احلديث  عذب ,  العبارة 
 .   املعرفية  وقدراهتم  العقلية  وإدراكاهتم ثقافاهتم  اختالف

  واألستاذ ,  والبالغ  األهايل صحيفة يف محزة القادر  عبد األستاذ املعاصر أدبنا يف  الصحفية املقالة كتاب  أبرز ومن
  يف  أابظة  فكري  واألستاذ ,  اليوسف  روز  جملة  يف  التابعي  حممد  واألستاذ ,  األخبار  جريدة  يف  الرافعي  أمني 
 .  املعاصرة الثقافية واجملالت الصحف  يف  حقي  حيي  واألستاذ ,  اهلالل  جملة

 

 اثلثا : أنواع املقال ابلنسبة للمضمون . 

  واملضامني  هبا املتعلقة  املوضوعات وكثرة احلياة جماالت بتعدد متعددة كثرية  أنواع إىل  تنقسم الناحية هذه من  واملقالة
  جماالهتا  إىل  املضمون  حيث  من  املقاالت تقسيم  إىل  يدفعنا  التحديد إىل القصد ولكن .  فيها  تندرج اليت 

 ، من أمثلتها :   واملضامني  املوضوعات هذه إليها  تنتمي أو  فيها  تنطوي   اليت العامة الفكرية 

 

 *  مقال الصورة الشخصية : 

جتارب الكاتب اخلاصة ، وانعكاسات احلياة يف نفسه ، وهو لون من احلديث الشخصي ، واملسامرة  هو املعرب عن 
اللطيفة ، وميتاز بتألق الفكاهة ، و وضوح السخرية اليت تكشف عن اجتاهات الكاتب وألوان شخصيته  

 .وأبرز كتاب هذا اللون حممد السباعي ، ومي زيدة ، وأمحد أمني . 

 

 عي :  *  املقال االجتما

يعاجل مشكلة من املشاكل االجتماعية ، وينقد العادات والتقاليد السيئة ، وينفر مما هو ضار ، ويرغب يف النافع  
 املفيد . 

و دور الكتاب فيه املشاركة فيما يدور حوهلم بطريقة تقوم على املالحظة الدقيقة ، والعمق والتأمل فيما حييط هبم ،  
وأشهر كتابه : مجال   يف التهكم والسخرية من العادات السيئة يف اجملتمع .واالتزان يف احلكم ، والرباعة 

 الدين األفغان ، وقاسم أمني ، ومصطفى لطفي املنفلوطي . 
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 :    الوصفية  *  املقالة

  وانعكاساهتا ,    اجلديدة   مرائيها   أو ,    ابلكاتب  احمليطة   مشاهدها  يف   واحلياة   الكون   ظواهر   وصف   حول   تدور   اليت   وهي
  يف   الطبيعة مشاهد  من الكاتب  عني عليه  تقع  مما  موضوعاته   يستمد  املقالة من النوع  وهذا  الكاتب نفس   يف

  نفس هبما ومتتزج,  البلدان بني وتنقالته رحالته يف يشاهدها اليت  واألحياء احلياة صور أو املكانية  بيئته
  الكاتب  إبحساس مصطبغة الطبيعة مبجايل  انطقة  وصفية صورة لنا ليقدم بنظراته  خالهلما ويغوص األديب
  محام ,  احلرم يف,  السيد لطفي أمحد لألستاذ املنورة املدينة يف أسبوعية:  املقاالت هذه أمثلة ومن.  ورؤيته
   العقاد  حممود عباس لألستاذ   احلرم

 

 :   التأملية * املقالة 

  ونظامها  الفلسفة مبنهج يتقيد ال درساا  تدرسها أن وحتاول,  اإلنسانية والنفس  والكون احلياة ملشكالت  تعرض
 .  به   حتيط اليت  للظواهر  اخلاص وتفسريه الكاتب  نظر بوجهة   تكتفي  بل,   اخلاص  املنطقي

  يف  العقاد حممود  عباس  واألستاذ,  األوابد كتابه  يف عزام الوهاب  عبد الدكتور  مقاالت :  املقاالت هذا أمثلة ومن
  وأمحد ,    القلم  وحي  من  مناذج   يف   الرافعي  مصطفى  واألستاذ,    الناس  وهم  يف  والسعادة,    القبور   بني  هواجس

 .   اخلاطر  فيض  من مناذج   يف  أمني

 

 :    النقدية  *  املقالة

  وتناقشه  وحديثه قدميه  األورويب  أو  العريب  األدب يف  اجتاهاا  أو أثراا  أو  مظهراا  أو شخصية  تدرس  اليت  املقالة  وهي
  تعليل  مث  األديب األثر تذوق  على الكاتب قدرة على  النقدية املقالة  وتعتمد أدبيا حتليالا  وحتلله نقدية  مناقشة 

 .   والفن  األدب  حقول يف  وتقع  وتفسريها األحكام

  بوجه  األثر  وتقوي  وتفسريها  األحكام  تعليل  مث  األديب  األثر  تذوق  على  الكاتب  قدرة على  النقدية  املقالة  وتعتمد
 . حسني وطه  أمني،  وأمحد ،   واملازن العقاد: عندان  كتاهبا   أشهر  ومن. عام

 

 :   الفلسفية  *  املقالة

  األسس  يف  ينقب  أن   عليه إذ   وصعبة  دقيقة هنا  الكاتب  مهمة و  و التفسري التحليل  يف  الفلسفة  لشئون  تعرض وهي
  يف   القارئ  ال يتوه  حت  وضوح  و  بدقة  مادته   يعرض  أن  وعليه  إنسانية  نظرة  إليها  ينظر  وأن  للموضوع  احلقيقية
 . حممود زكي ، جنيب  لطفي ، السيد  أمحد: احلديث العريب  أدبنا يف  كّتاهبا  أشهر ومن   موضوعه  شعاب
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 :   السياسية   *  املقالة

  ،   خارجيا  أمرا   أو  ،  للبلد  الداخلية  األمور  من أمرا  الكاتب  يتناول ،   األسبوعية واجملالت  ،  اليومية  الصحف  يف  تنشر 
 .   نقدا أو  رفضا أو  أتييدا األمر  هذا يف  رأيه  يبني

  هيكل   حسني  حممد  ،   العقاد  عباس:    كتاهبا  أشهر   من.   قصرية  تكون  ما  وغالبا  ،  الشعب  لغة   من  قريبة  بسيطة  لغتها
 . 

 :  التارخيية  *  املقالة

  كتابتها   يف  يتجه   أن   وللكاتب  وعرضها،   وتفسريها  وتنسيقها   ومتحيصها  واحلقائق   واألخبار   الروايت   مجع   على   وتعتمد
  ابلقصص،  فيوشيها  رقيقة،   إنسانية  غاللة  عليها  يضفي  أن   وله  شخصيته،   فيه  تتوارى  صرفاا،   موضوعياا  اجتاهاا 
 .   مستمرة  متصلة سلسلة  منه  متزج حت خبياله الوقائع حلقات  بني  ويربط

 

 األخرى .   النثر   وفنون املقال بني  *   الفرق

 :   األخرى النثر  وفنون   ،  املقال بني  الفرق تلخيص   ميكن

  ،  املعان  عن  تعربّ  النثر من األلوان فهذه ،  واملسرحية  واألقصوصة  والقصة  املقال بني االختالف وجه وأما  • 
  ألسنة  على فيكون  سرد هناك كان  وإذا ،  احلل أو ، والعقدة ، واحلوار واألشخاص ابألحداث واألفكار
 . فكرة أو  معىن  كل  عن به  يعرّب  الورق   علــى يصبه   الكالم سوى أمامه ليس املقال  صاحب   ولكن ،  األبطال 

 . (  اخلاطرة )   هو واجملالت   ،  الصحف يف  أيمنا  يف  كثريا  يظهر النثر  من  لون  وهناك • 

    

 : اخلاطرة

  الصحف   يف   القصرية  الزواي  يف  فتتمثل .  واحدة  رئيسة  فكرة  وتتناول  جيدة  مجل  عدة  من   تتكون   التعبري  من   قالب   هي 
  طارئة  فكرة فتضمن  ،   الصحيفة  أو  اجمللة  يف  عمود  نصف  أو  ،  عموداا  مساحتها  تتجاوز  ال  إذ  ،  واجملالت 
  حتت  تكون  ما وغالباا . حوله  من لألشياء وفلسفته خربته عن فيها  يفصح شديد إجياز  يف  الكاتب  يعرضها

 وليست   حملة   جمرد   فاخلاطرة   ، (  قهوة   فنجان ( )  موعد   على )    مثل  شهر   أو   أسبوع  كل   أو  ،   يوم   كل   اثبت  عنوان 
  األحاديث   يف  اخلاطرة  تتمثل  وقد  صدقها  إلثبات  قوية  حجج  إىل  حتتاج  وال  ،  والرد  لألخذ  جماالا   كاملقال  اخلاطرة
 .   القصرية اإلذاعية 
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  عنها  عرّب  صاحبها على  تطرأ فكرة اخلاطرة أما صاحبه  ذهن  يف  خيتمر  املقال : أن واملقال إذن الفرق بني اخلاطرة
  الصحيفة  يف  عمود  ونصف  ،  اجمللة  يف  عمودا العادة  يف  جتاوز   وال ،  املقال  من  أقصر   واختصار فهي   إجياز   يف
  تكتب  ولكن   ،  مبوضوعها  خاصا   عنواان   تعطى   ال  اخلاطرة   ولكن   عنواان يدل على موضوعه ،  للمقال   أن   كما  ،

  استفهام   عالمة  اليوم،   كلمة  ،  ودل  قل  ما   ،   النور   حنو  ،  فكرة  للخاطرة  الثابتة   العناوين   ومن أمثلة  ،   اثبتا   عنواان 
 .   ساخر كاريكاتريي  أسلوب يف  اخلاطرة وتساغ  ذلك   وغري  ،  القلب من الذاكرة من   سريعة وخواطر  ،

 

 : ومتعددة   كثرية  بينهما االختالف وجوه : واخلطبة  األدب   *  املقال
 

  يتصل   ذايّتي   موضوع   حول  تدور   املقاالت   بعض   فيه   جتد   الذي   الوقت   ففي ,  مبوضوعه  اخلطيب   أو ,  املقال  عالقة .  1
  موضوعاا يكون أن ينبغي اخلطبة موضوع فإن, وجوده ومراحل, الشخصية وجتربته, اخلاصة الكاتب حبياة
  يف  يبحث  أن  قبل, الناس  حياة  يف  ينقب  فهو  والفكرية؛ , والسياسية , الدينية  اجملتمع  بقضاي  يتصل, عامًّا

 . خطبته  موضوع  عن  حبثاا, نفسه أقطار 
 

  اإلمتاع  إىل يهدف األديبّ  املقال  نرى  أننا ذلك ,منهما  كلّ    يف الفن  طبيعة على وانعكاساهتما واهلدف الغاية. 2
  إلقائية   بطريقة, اجلماهري  خماطبة  فن  هي  اخلطابة إن  إذ  واالستمالة؛  اإلقناع فغايتها , اخلطبة أما. والفائدة
,  واالستمالة  اإلقناع   على   تشتمل   أن :  فيها  يشرتط ,  التعريف   هذا  يف   فاخلطابة ,  واالستمالة   اإلقناع   على   تشتمل 
  يكون  قد الذي األديبّ  املقال عن ختتلف هبذا وهي, معاجلته وطريقة , املوضوع اختيار  على ينعكس  وذلك 
 .  والفائدة اإلمتاع يف  غايته  تتحدد , الكاتب لدى  نفسيّ  ملوقف تصويراا   أو,  طبيعيّ   ملنظر   وصفاا

 

  وال , اإلجياز إىل متيل غالباا ولكنها, املعىن  توضيح على تعتمد املقاالت فكتابة منهما؛ كل  يف األسلوب طبيعة. 3
  حت ,  أكثر  أو,  مرتني  اجلملة  يقرأ  أن   القارئ  وسع   ويف,  املرتادفات   العبارات   تكرار   إىل  مييل  أن   ابلكاتب   جيمل

 . اخلطبة لسامع  تتاح  ال  الفرصة وهذه , منها يراد   الذي املعىن يتعمق  

 

 

 

 

 



 
 12 

 أنواع املقال الصحفي : 

 أوال : املقال االفتتاحي : 

يقصد به املقال الذي يعرب عن سياسة الصحيفة ورؤيتها لألحداث املعاصرة ، ويقوم على الشرح والتفسري معتمدا  
احلجج والرباهني ، وجييء هذا املقال خاليا من التوقيع ألنه ال يعرب عن رأيه كاتبه بل يعرب عن سياسة  على 

 الصحيفة كمؤسسة هلا رؤية خاصة . 

 خصائص املقال االفتتاحي : 

 . موافقته لسياسة الصحيفة كما ذكران يعرب عن رأي الصحيفة ال عن رأي كاتبه . 1

 ال يعرض الصحيفة للخطر واملساءلة القانونية أو حيرجها أمام قرائها .   . االحتياط يف إبداء الرأي حت 2

  . التبسط يف احلديث و اإليناس يف الرد . 3

 التوجيه واإلرشاد .  .4

       . اإلقناع عن طريق الشواهد واألمثلة املشتقة من األحداث اجلارية . 5

 .   . اجلدة الزمنية حبيث يساير األحداث ومعاجلة موضوع الساعة6

    . التوجيه واإلرشاد . 7

 . التسلية واإلمتاع والرتفيه . 8

 اثنيا : مقال الرأي . 

  الشخصي  وموقفه كاتبها  رأي عن تعرب النهائية  احملصلة يف  كلها  ، املقال من  أنواع عدة التصنيف هذا حتت يدخل ـ
 .  تفكري   طريقة من  عليه  نشأ  وما   معلومات  من  له يتوفر  ما  على  بناء ؛   عنه يكتب مما

 :  التايل النحو   على تلخيصها  ميكن ،  الرأي   مقاالت  مجيع فيها تشرتك  اليت  الرئيسة العناصر ـ

 .   عليها واإلجابة  هلا فرضيات  ووضع ،  حدث  أو  قضية حتليل .  1

 .   هبا  املتعلقة واملتغريات  بينها   العالقة وحبث ،  وأحداث   ظواهر تفسري .  2

 .   إجياابا   أو  سلباا  عليها  أو  هلا  احلكم مث  ،  و أحداث  قضاي على  التعليق  .3

 . املتوفرة واملعلومات   النتائج بني  الربط من  أساس على املستقبل واستشراف التوقع  .4

 .   العني رأي  يراها  أو  يعيشها كأمنا   للقارئ  احملسوسة واألشياء  األحداث وصف   .5
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 اثلثا : العمود الصحفي . 

بطابع صاحبها أو حمررها يف أسلوب التفكري وأسلوب التعبري و ال تتجاوز يف  وهو املادة الصحفية اليت تتسم دائما 
 مساحتها عمودا صحفيا على أكثر تقدير وتنشر ابنتظام حتت عنوان اثبت هو توقيع كاتب العمود . 

 خصائص العمود الصحفي : 

 للعمود الصحفي خصائص يتميز هبا عن غريه من أنواع املقاالت هي: 

    . مجال األسلوب. 1

 . احتواؤه على عنصر السخرية. 2

       . احتواؤه على عنصر الذاتية.3

 . أن يكون موجز العبارة مشرق األسلوب. 4

      . ثبات مكان النشر.5

 . اتصال موضوعه مبشاكل القراء. 5

 .   رابعا : اليوميات الصحفية

عن خواجل النفس واملذهب الذي  وهي تلك املقاالت اليومية اليت تقرتب من فن العمود الصحفي من حيث التعبري 
يعتنقه كاتب اليوميات وهي عبارة عن خواطر حول احلياة ومشكالهتا ، يزفها الكاتب إىل القراء ، وكأنه  
يتحدث يف مسر حديثا مطلقا  من كل قيد فيدع اخلواطر يسوق بعضها بعضا . مبا بينها من روابط تستدعي  

 تتابعها وتداعيها. 

األديب من حيث العناية ابختيار األلفاظ وجزالة األسلوب وهي تتطلب من كاتبها سيطرة   فاليوميات أشبه ابملقال
على اللغة والتعبري ابألسلوب السهل املمتنع وذلك ال يتيسر إال للكتاب الذين مارسوا الكتابة الصحفية  

 لفرتة طويلة على حنو ما جند يف يوميات األخبار اليت كان يكتبها العقاد. 

 ميات : مميزات اليو 

من مميزات اليوميات تنوع موضوعاهتا اليت تصور احلياة اإلنسانية مبعناها الواسع خريها وشرها وجتذب العقل البشري  
 والوجدان اإلنسان . 

 إىل جانب أهنا قد تعاجل أمور السياسة واالقتصاد والـمـال والشئون االجتماعية والعائلية . 

فا للناس مبؤلفاته أو كتاابته أو تقاريره الصحفية أو أبحاديثه يف اإلذاعة  ويشرتط يف كاتب اليوميات أن يكون معرو 
 والتليفزيون أو إبنتاجه األديب . 
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 خامسا : مقالة عرض الكتب . 

  أببرز  تعريفه  خالل القارئ؛من وتُفيد مؤثرة أهنا ترى اليت اجلديدة للكتب تعرض أن  على واجملالت  الصحف حترص
  مذكرات  أدبياا ، أو أو   اقتصاديا  أو سياسياا،  له  يُعرض الذي الكتاب يكونقد  و. اجلديدة اإلصدارات

 .  ابلتسجيل  جديرة أهنا ترى  أشياء من   عملها ، و ما صادفها فرتة عن  مرموقة  شخصية كتبتها 

 

 : مايلي الكتب   عرض مقالة  يف  ويشرتط

 جملة.  أو  صحيفة   يف  العام   اجلمهور خُتاطب   األفهام ؛ ألهنا من قريبة  واضحة   لغتها  تكون أن .  1

 شراءه.   من  العرض  يثريه  الذي  القارئ  ليتمكن  األسواق  يف   ومتوافراا   حديثاا   صدر   له  عرضت  اليت  الكتاب  يكون  أن.  2

  خيالف  أو جديدة، نظرية يقّدم جماله ،أو يف ثغرةا  يسدّ  اببه ، كأن يف  متمّيزاا  له يُعرض  الذي الكتاب يكون  أن. 3
 متعمقة.   قراءة جديدة ، أو  ألحباث نتيجة  املألوف

  الكتاب،   ينقد  أن  مهمته  من   وليس (  الكتاب   صاحب)  الكاتب  ما طرحه  أبهم  الكتاب  عرض  مقالة  كاتب  يُلمّ   أن.  4
 . فيه والصواب اخلطأ وجه  يبني   أن أو

 

 :  الصحفية  التغطية  أو  املتابعة  سادسا : مقالة 

  وينبغي  شاهده درس  حماضرة ، أو ندوة ،أو  بتلخيص  الكاتب  يقوم املستحدثة ، وفيها  الصحفية  املقاالت  من  وهي
 : ما يلي  فيها  يتوافر  أن

 اجلزئية.  الرئيسة وأفكاره وقضايه  املطروح  ابملوضوع  اإلحاطة  على  الكاتب ، وقدرته  يقظة.  1

  عدم  الصفحات مع من قليل  عدد  يف  يكتبه  ساعتني  من  ندوة  يف يُقال  فما  واالختزال التلخيص  على  قدرته . 2
 اإلخالل . 

 . وتفنيداا   نقداا   و أتكيداا ، أو موافقةا  ينقله،   يتابعه ، أو فيما رأيه  املقالة  لكاتب   يكون قد . 3
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 لغة وأسلوب املقال الصحفي : 

ذلك األسلوب الذي يفهمه العامة   وأسلوب متميز هو األسلوب العلمي االجتماعيللمقال الصحفي لغة خاصة 
، ويبتعد أيضا عن املصطلحات الصعبة    واألسلوب الذي يستخدم اللغة البسيطة السهلة وال ينكره اخلاصة ،  

الغربية أو العتيقة والكلمات األجنبية املرتمجة اليت ال يفهم عدد كبري من الناس معناها ، ويبتعد عن اإلطناب  
 والتكرار اململ . 

أيضا الوضوح والسالسة واالقرتاب من لغة احلديث الواقعي احلي دون إسفاف   لغة املقال الصحفي  خصائصومن 
 أو هبوط إىل العامية املسفة . 

استخدام اللغة اليت تعرب عن احلياة واحلركة والعمل واالجناز والتأثري واإلمتاع والتشويق كما ينبغي أيضا االبتعاد عن  
 قراء . اللهجة اخلطابية اليت تنفر ال 

وخالصة القول أن املقال الصحفي ينبغي أن يكتب بلغة يفهمها أكرب عدد ممكن من الشعب على اختالف أذواقهم  
وعقوهلم وثقافتهم وهذه اللغة هي اللغة القومية يف صورهتا الدارجة وليست صورهتا العامية ، ألهنا متتاز  

صيغة التعايل على القراء أو الغرابة يف األسلوب    ابلبساطة والوضوح و اإليناس ، واللطف والرشاقة وتبعد عن
 أو املبالغة يف التعمق . الذي ال تقبله طبيعة الصحف يف هذا العصر . 

 

 املقالة   حتليل  خطوات 

  اخلطوات   اقرتاح   فيمكن  ذلك   يتحقق  ولكي  وتقييمها  املقالة  حتليل  على  القدرة  إىل  تطبيقية  دراسة  املقالة  دراسة  حتتاج
 :  املقالة  لتحليل  التالية 

 :  بـ  وذلك  وهدفها املقالة  معن   حتديد:   أوالً 

 :   تكون  أن  وميكن ,   للمقالة  الرئيسية  الفكرة معرفة -

 .   املقالة  من  األوىل  األسطر يف  حمددة ـ1

 .    املقالة  يف  األخرية  األسطر يف  حمددة ـ2

    .    العنوان  يف  حمددة ـ3

 .   املقال ثناي  يف  متضمنة  ولكنها حمددة  غري ـ4
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 :   مبعرفة  وذلك املقال طبيعة  حتديد:   اثنياً 

 ؟  بينهما  خليط أم   موضوعية  أم ذاتية  هي  هل. أ         

                ؟ علمية  أم أدبية   هي هل . ب       

 ؟  جدلية  أم  وصفية  أم   تفسريية هي  هل.  ج        

 :   مبعرفة  وذلك الكاتب   أسلوب  حتديد:   اثلثاً 

 .  تنظيمها وأسلوب   املقالة بنية. أ      

     ؟  املقدمة  كانت  كيف ـ 1 

     ؟  الفكرة منو  يبتدئ  أين  ـ2

   ؟ الكاتب  يستنتج ماذا  ـ3

 :   على نتعرف  حبيث الكاتب  أسلوب  خصائص. ب

 .   وصور وتشبيهات  استعارات من  الكاتب استخدمها اليت  البالغية العناصر  ـ1 

  النحوي  الرتكيب  وسالمة املفردات واستخدام والقصر الطول:  حيث من  وتنوعها استخدمها اليت اجلمل بناء  ـ2
 .     واإلمالئي

 .    متشائم أو  متفائل  أو  مرح أو ,  غاضب  أو ,   ساخر أبسلوب   عنها والتعبري الكاتب  عاطفة ـ3

 ؟   منطقي  غري أم   منطقي هو هل  أفكاره عن  التعبري يف  أسلوبه  ـ4

 

 :  النتيجة :    رابعاً 

 :   يلي  ما  يشمل  حبيث للمقالة  تقييمنا تلخيص  يتم أن  جيب  القسم هذا يف

 .     األساسية  الفكرة وضوح ـ1

 .   تنظيمها وحسن  املقالة بناء وحدة ـ2

 .     علمية أو جدلية كانت  إذا مقنعة   املقالة هل  أو( ,    ذاتية  املقالة  كانت  إذا)    مؤثراا   املقالة أسلوب  كان  هل ـ3

 .   املقالة هذه مستوى ـ4

 ؟   لالنتباه  مثري األقل على  أو  مالئم  املقالة عنوان هل
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 ؟  النظر  أمام  عليها اإلبقاء وت  مكرب  بشكل  عرضها  ت  هل  ؟  األساسية الفكرة  هي  ما

 ؟  صلة  ذات  غري  تكون أن  دون  اتليتها إىل   فيها نقطة كل  تقود وهل ؟  معقول   املقالة تنظيم هل

 .   اتليتها إىل  فقرة  من  مالئم  انتقال  هناك  وهل  ؟  أساسية  فكرة  أو  جبملة  مرتابطة  فقرة  كل  هل

 ؟  موثوقة دقيقة   وابقتباسات,  موثوقة   بتفصيالت   مدعمة  التعميمات هل

 ؟   املوضوع على  هنايتها  يف  الرتكيز وهل  مشوقة االفتتاحية  الفقرة هل

 ؟   تكراراا   تكون أن   دون استنتاج  اخلتام  فقرة  هل

 ؟  مالئم  األسلوب هل

 .   الضرورية غري الكلمات عن  فيها االستغناء وت   واضحة مركزة  اجلمل هل

 ؟   صحيحان  والرتقيم  اإلمالء هل
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 *  فن اخلطابة  

 تعريف اخلطابة : 

 :   لغة 

    إلقناعهم الناس  من  مجعاا   فيصح متكلم به   خياطب  املنثور الكالم هي اللغة  يف  اخلطابة 

 :   اخلطيب 

 .   ابخلطابة   يقوم  من  هو أو  القوم  عن  املتحدث  هو

 :   العلماء   تعريف ويف 

  اجلهور   مشافهة  فن   هي  اخلطابة   فإن  وابختصار  خمصوصة   صفة  على  وإبالغاا   وعظاا   يتضمن    الذي  املؤلف  الكالم  هي
 .   واستمالتهم  عليهم  للتأثري 

 :   الفن 

  ذلك  يؤازر ,  عليها  والتعود  التمرس  مث تعلمها  من  البد  وضوابط  وأساليب  وأصول  قواعد ذو علم اخلطابة أن  أي 
 .   واملوهبة  العلم:   مها أساسني أمرين على  ترتكز  فاخلطابة  هذا وعلى,  اإلهلية   واملوهبة  النفسية  املقدرة

 :    املشافهة

 .    اإلعداد سبق  مع  االرجتال فيها  األصل  إذ  واسطة  غري من  املستمعني  إىل توجه  أهنا على  داللة

 :    واالستمالة التأثري

  االستمالة  أبساليب  علم على اخلطيب يكون أن يستلزم وهذا  اخلطابة خصائص  أجلى من اإلقناع أن  إىل  إشارة
 .    اخلطابة أسس  من  وهي   املراد  إىل  ومشاعرهم وعقوهلم الناس عواطف توجيه  وكيفية

  بصورة  العاطفة على تركيزها مع والعاطفة العقل مع تتعامل  أهنا يعين  مما,  واالستمالة اإلقناع  فن هي إذا فاخلطابة
  جلمهور  معينة مفاهيم أو  معلومات  لتوصيل  اخلطيب  به  يقوم, واحد  اجتاه يف اتصال أهنا  كما  واضحة

 .   املستمعني

  مها  والتأثري   اإلقناع أن   جند ومؤثر ، و هكذا مقنع حنو  على السامعني من   جملموعة  ما  وفكرة  خرباا  إيصال  فن  اخلطابة 
 .  الرئيسي  وحمورها  اخلطابة غاية
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 :    اخلطابة *  فوائد

 :    يلي  ما  منها  نذكر  مجة فوائد  للخطابة 

 :    اجتماعية  فوائد  * 

 .  املستمعني  على  ابلنفع  تعود اليت األعمال  على  .  احلث1

 .    اجملتمع أو  الفرد  على السيئة األعمال من .  التنفري 2

 .    معينة قضية  جتاه  الناس محاس .  إاثرة3

 .    مهمة مبسألة  املستمعني  .  إقناع 4

 .    والتثقيف  التعليم

 :     شخصية فوائد  * 

 .    الناس مع  املباشر  لالتصال  .  فرصة 1

 ( .    النفوذ أصحاب   مع سيما وال)   العالقات لبناء  .  جمال 2

 .   املهن  معظم إليها  حتتاج جديدة مهارة  .  إتقان3

 .   احلياة  يف  النجاح  فرص زيدة.  4

 *   عناصر اخلطبة : 

 ذكر القدماء أن اخلطبة مخسة أجزاء هي  : 

 : املقدمة ويسموهنا " الصدر " لوقوعه يف صدر الكالم وبدايته .   اجلزء األول

املوضوع    بيان املوضوع ، ويسمونه " السمة " أو " العنوان " أو " الغرض " حيث يرون أن الغرض هو  اجلزء الثاين :
 املقصود مع أن الغرض يشمل املوضوع واهلدف . 

 عرض األدلة ويسمونه " االقتصاص " ويراد به تقطيع اخلطبة وتقسيمها إىل عناصر رئيسية .  اجلزء الثالث : 

 التعبري واملناقشة والتحليل ، ويسمونه " التصديق "  اجلزء الرابع :

 امتة "  خامتة اخلطبة ، ويسموهنا " اخل اجلزء اخلامس : 
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 أما العلماء املعاصرون فقد ذكروا أن أجزاء اخلطبة ثالثة هي : 

 .  املقدمة .      1

 .  العرض .   2

 .  اخلامتة . 3

وحاولوا توضيح كل جزء من هذه األجزاء ، وعادوا مرة أخرى إىل تقسيم املقدمة إىل افتتاح ، وبيان املوضوع ،   
بري البيان ، فعادوا بذلك إىل األقسام اخلمسة كالقدماء مع اختالف وتقسيم العرض إىل اإلتيان ابألدلة والتع 

 يسري وكان اجلديد لديهم هو األمساء الواضحة ألجزاء اخلطبة . 

 

 اجلزء األول : االفتتاح : 

 هذا اجلزء من اخلطبة هام وضروري ألنه مستها ، وعنواهنا العام ، وجودة العنوان دليل على جودة املعدون له . 

ومعروف أن السمع إذا فاجأه حسن االفتتاح تيقظ ، واهتم مبتابعة ما بعد ذلك بشوق وشغف ، وحياول تذوق  
مجاهلا اللفظي ، ومعرفة معناها الدقيق ، وحينئذ تكون اخلطبة مشتملة على براعة االستهالل الذي البد 

 لنجاح اخلطبة . 

اال على املعىن املقصود منها ، وفائدة حسن االفتتاح أن  ويكون االفتتاح حسنا إذا كان الئقا مبوضوع اخلطبة ، د
 يعرف املستمع من البداية املوضوع املراد من اخلطبة ، وحييط ابهلدف املقصود . 

 

 اجلزء الثاين : بيان املوضوع . 

 واالستماع . أييت هذا القسم مباشرة بعد االفتتاح ، وفيه جيمل اخلطيب موضوع خطبته للمستمعني ليتهيؤوا للتلقي  

وجيب أن يكون بيان املوضوع قصريا ، ومعربا ، ومتفقا مع موضوع اخلطبة وأهدافها ، ومتناسقا مع االفتتاح حبيث  
ال يشعر املستمع ابالنتقال من قسم إىل آخر منفصل عنه ، ألن اخلطبة كل واحد ال تنقسم ، وإمنا كان  

 هذا التقسيم منهجيا للتعليم والتنشئة . 

 

 الث : حتديد العناصر . اجلزء الث

يدور هذا القسم مع املوضوع كله حيث يقسمه إىل أجزاء تفصيلية مرتبة ، وال يصل اخلطيب إىل التقسيم اجليد  
 للخطبة إال بعد اإلعداد العلمي املنظم للخطبة . 
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 اجلزء الرابع : األدلة املؤيدة . 

بد أن تكون األدلة أمور تثبتية ألن اخلطبة أتيت من أجل  وهذا القسم هو األدلة املؤيدة لعناصر اخلطبة وأجزائها ، وال
 إثبات أمر ، ورد ما يضاده من أقوال ، ولذلك لزم أن تكون األدلة والعبارات يف إطار إثبات املطلوب . 

 وقد اهتم العلماء احملدثون هبذا اجلزء وقسموه إىل قسمني :  

 األول : يتعلق بتوضيح املوضوع وإيراد أدلته . 

 : يتعلق بنقد دعاوى اخلصوم والرد على املعارضني . الثان 

 اجلزء اخلامس : اخلامتة . 

هذا القسم هو أقصر أقسام اخلطبة ،  و ال يعين قصر اخلامتة أهنا ال فائدة فيها . بل البد أن تكون اخلامتة قوية  
تبثها يف آذان املستمع التأثري ، عميقة الداللة على موضوع اخلطبة ، ألهنا توجز املوضوع يف كلمات قصرية 

 ليحفظها ، وبذلك يستمر حفظه للخطبة كلها . 

 

 *   أنواع اخلطب : 

 :   وهي للخطب   رئيسة أنواع  ثالثة هناك

 .   املعلومات  إعطاء . أ
 .   اإلقناع  . ب

 .    املناسبات.  جـ 

 :   منها   لكل تفصيالا  وإليك 

 :    املعلومات إعطاء   خطب. 1

 :   اآلتية  األمور  من   شيء إىل  هتدف  اليت اخلطب  تلك وهي :  أمثلة 

  الشهادة  إعطاء - املقابالت  -  التعليم  -  التدريب -  البيان  - التعريف  - الشرح  -  الوصف  -  التقرير -   اإليضاح 
 .   القضاء  أمام 

 :    اخلطب من  النوع  هذا  من  اهلدف

 .   منها االستفادة  ميكنهم حيث  املستمعون  يفهمها   حبيث املعلومات إيصال
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 :    اإلقناع خطب . 2 

  اإلقناع  طرق إحدى خالل  من  وذلك  السلوك تغيري أو لتغيريها االجتاهات أو األفكار على  التأثري هبا واملقصود
 :    التالية الرئيسية 

 .    بك  الناس ثقة  . استعمال1 

 .    العاطفي .  التأثري 2

 .   املنطق  .  استخدام3

 

 :    أنواعها

 ...    والدليل  املرأة  نصري   دائماا  كان  لالنتخاابت املرشح  :  احلقائق  إثبات

 ...  ألنه  األخرى  املنتجات مجيع   من أفضل  املنتج هذا :  األفضلية  إثبات

 ....    ألهنا  الفالنية  الدولة منتجات تشرتي  أال  جيب :   سياسة إقرار

 

 :   املناسبات  خطب. 3

 .   العالقات  بناء ألجل  اجتماعية  حاجة  تلبية هبا   واملقصود

(   أساس حجر وضع)  افتتاح حفل - ختام -  (  والشكر املدح)  التكري -  التربعات  مجع -  الرتحيب:  أمثلة
  النعي  -  التهنئة (  العمل  ترك)  التقاعد -  شخص  ترشيح  - بشخص  التعريف  -  جديد  مسؤول  تعيني  -
 .    التقدير شهادات توزيع -  التخرج حفالت -

 ( :   خصائص )   اهلدف

 .    العادة يف  خمتصر  احلديث من  النوع هذا. أ

 .   العالقات  بناء   يف  أفضل دور  إىل   يؤدي.  ب

   فقط  اجتماعية   انحية من   املناسبة يف املشاركة  وإمنا  للتعلم يهدفون   ال فيه  احلضور.   ج
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 :    اإلسالمية اخلطب. 4

   ومن أمثلتها : املناسبات  خطب  من  اإلسالمية  اخلطب تعد

 ( .    الصالة لصحة   شرط)  اجلمعة  .  خطبة1

 ( .    سنة)  العيدين  .  خطبة2

 ( .   مؤكدة  سنة)  االستسقاء  .  خطبة3

 ( .    الشافعي عند سنة )    واخلسوف الكسوف  . خطبة 4

 *  الفرق بني اخلطبة واملقالة واحملاضرة : 

 

 .   أوال : الفرق بني اخلطبة واملقالة

  يتصل   ذايّتي   موضوع   حول  تدور  املقاالت  بعض   فيه  جتد  الذي   الوقت  ففي,  مبوضوعه  اخلطيب  أو  املقال  عالقة.  1
  موضوعاا يكون أن ينبغي اخلطبة موضوع فإن, وجوده ومراحل, الشخصية وجتربته, اخلاصة الكاتب حبياة
  يف  يبحث  أن  قبل, الناس  حياة  يف  ينقب  فهو  والفكرية؛ , والسياسية , الدينية  اجملتمع  بقضاي  يتصل, عامًّا

 . خطبته  موضوع  عن  حبثاا, نفسه أقطار 

 

  اإلمتاع  إىل يهدف األديبّ  املقال  نرى  أننا ذلك, منهما  كلّ    يف الفن  طبيعة على وانعكاساهتما واهلدف الغاية. 2
  إلقائية   بطريقة, اجلماهري  خماطبة  فن  هي  اخلطابة إن  إذ  واالستمالة؛  اإلقناع فغايتها , اخلطبة أما. والفائدة
,  واالستمالة  اإلقناع   على   تشتمل   أن :  فيها  يشرتط ,  التعريف   هذا  يف   فاخلطابة ,  واالستمالة   اإلقناع   على   تشتمل 
  يكون  قد الذي األديبّ  املقال عن ختتلف هبذا وهي, معاجلته وطريقة , املوضوع اختيار  على ينعكس  وذلك 
 .  والفائدة اإلمتاع يف  غايته  تتحدد , الكاتب لدى  نفسيّ  ملوقف تصويراا   أو,  طبيعيّ   ملنظر   وصفاا

 

  وال , اإلجياز إىل  متيل غالباا  ولكنها, املعىن  توضيح على  تعتمد املقاالت فكتابة منهما؛ كل  يف األسلوب  طبيعة. 3
  حت ,  أكثر  أو,  مرتني  اجلملة  يقرأ  أن   القارئ  وسع   ويف,  املرتادفات   العبارات   تكرار   إىل  مييل  أن   ابلكاتب   جيمل

 . اخلطبة لسامع  تتاح  ال  الفرصة وهذه , منها يراد   الذي املعىن يتعمق  
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 اثنيا : الفرق بني اخلطبة واحملاضرة : 

. موضوع احملاضرة أكثر سعة من موضوع اخلطبة ، ألن التقسيم  يبدأ يف احملاضرة ابملبادئ مث تقسم املبادئ إىل   1
لبحث العلمي املطول ،  عناصر . بينما اخلطبة تقسم إىل عناصر ابتداء وعلى ذلك فاحملاضرة أقرب إىل ا

 املكون من أركان وفروع وأطراف بينما اخلطبة تشبه البحث العلمي القصري املكون من عناصر قليلة . 

 .  يغلب على احملاضرة أسلوب تقرير احلقائق وتثبيت املعان ، واالعتماد على املنطق ، والتحليل والتوضيح . 2

واملشاعر ، وهتييج الدوافع واالنفعاالت جبانب األدلة العقلية ، والرباهني  أما اخلطبة فيغلب عليها صبغة إاثرة العواطف  
 التحليلية . 

   . . عناصر احملاضرة أشبه ابلقواعد واملبادئ األساسية . أما عناصر اخلطبة فأشبه ابخلواطر العارضة ، واملعان الطارئة 3

عدد من األيم ، أما اخلطبة فوقتها قصري ، وال حتتمل  . احملاضرة تستغرق وقتا طويال ، ومن املمكن تقسيمها على    4
 تقسيما واسعا ،ألهنا ال تصلح إال لوقت واحد تلقى فيه. 

 

 .  مجهور احملاضرة من اخلاصة غالبا بينما مجهور احملاضرة من سائر الطوائف  5

 حتليل خطبة قس بن ساعدة : 

  األمثال  ضرب إىل  فيه  يعمد ،  الفواصل  قصري ،  ع السج كثري   ، موجز ،  الصنعة  عن  بعيد  ،  األلفاظ سهل  أسلوبه 
 .  احلكم وإرسال 

  يعبدوهنا  اليت أصنامهم وحقارة عقيدهتم بفساد الناس إلقناع اخلالق  وعظمة  الكون آيت إىل الناس تنبيه املقطع  يف
 .   هللا دون   من

  واإلنشاء   اخلرب   بني  واملراوحة.    الكون  آيت  من  عددا  فساق.    احلقائق  الستنبا  األدلة   سوق :    عنده  اإلقناع   وسائل  من
 .   دينية اخلطبة  ؟ـ..   تركوا  أم أرضوا  . ... الناس  أرى  مايل:  التقريرية  ابألسئلة احلقائق  خلل حيث  ،
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 اإللقاء: 

  تتكلم  الناس من  مجاعة وجدت  فمت .  برقيه  وارتقى ، بنشأته ونشأ  ، اإلنسان مع  وجد ، جداا  قدي اإللقاء فن
  إقناع   بعضهم  وحياول   وسيتجادلون  ،  واخلطأ   ابلصواب   ومعتقداهتم  آرائهم  يف   خيتلفون  ما   فسرعان  واحد  بلسان
  ضرورات   من   اإللقاء   كان   مث  ومن.    الطرق  بشت  فيه   والتأثري   املخالف  استمالة   منهم  الناهبون   ويتسابق   ،   بعض 

 .  العامة  احلياة يف  اجملتمع

  الوسائل   تعترب  وال  ،  لآلخرين  إيصاله   نريد  ما  إليصال  نستخدمها   أن  ميكن  اليت  األوىل  الوسيلة  فهو  كبرية  أمهية  لإللقاء
 وقد .  واستغالهلا  منها  االستفادة  ينبغي  مساعدة  وسائل   هي  وإمنا  عنه  مغنية  الغري  مع  للتواصل  واملبتكرة  احلديثة

  الناس   ودخل   وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  نبينا  رأسهم  وعلى  الرسل  وهم  البشر  أفضل  اإللقاء  أسلوب  استخدم
  ال   بل .  عنهم  هللا  رضي   أصحابه  من  وكثري  رسولنا  خلفاء  استخدمه   وكذلك  ،   أفواجا   هللا  دين   يف  ذلك   بسبب
  كل   من والزعماء  الرؤساء منها  استفاد  حيث  ذكرهم سبق  من  على  اإللقاء  مهارة  من  االستفادة  أمر  يقتصر 
  من  ما انه جازمني نقول أن وميكننا  حوهلم والتفافهم أتباعهم قلوب كسب  يف وسيلتهم وكانت ولون جنس
 . ندر  ما  إال  وافر نصيب  واخلطابة اإللقاء  فن يف  وله إال  ذكره  واشتهر  امسه برز  قائد  أو  زعيم

 مفهوم فن اإللقاء : 

 ,  معها   والتفاعل   األفكار هذه إيصال هدفه املشافهة بطريق املشاهدين  أو السامعني إىل األفكار  نقل   هو اإللقاء 

 :  هدفه 

  أن   امللقي  من   يتطلب  وهذا.    املتلقني  مجهور  إىل   األدبية  أعماهلم  يف  أصحاهبا  عنها  عرب  اليت  الشعورية  التجارب  نقل  ـ
  اآلخرين  إىل  الشعور هذا مثل بدوره ينقل  أن مقدوره يف يصبح حت  عنها يعرب  اليت الشعورية التجربة  يتمثل

 .   يعطيه  ال الشيء  فاقد ألن  اجلماعة  على أتثريه فقد وإال , 

  اليت  العميقة  الواعية القراءة من له  البد الشعورية  ابلتجربة واإلحساس غريه يف التأثري على اإلنسان قدرة تنمو  حت ـ
 .  االنتباه  تشد  بصورة ومتثلها اسرتجاعها  يستطيع حت  املقروء  أفكار لكل   العميق الفهم له تتيح 

 

 :  إل   منا اإللقاء   فن حيتاج 

   .  الفطري  االستعداد . أ

 .  املمارسة . ب

  على  التدريب أو ابملمارسة ينميها أن صاحبها يستطيع ، األشخاص  من لكثري هللا منحها فطرية موهبة  فاإللقاء  ـ
  يصل  ال ابملقابل وهو.  احلاجة وقت يستخدمها عنده مهارة ذلك ويصبح الفن هذا يتقن وحبيث اإللقاء

 .    املهارة امتلك وإن الفطرية املوهبة لديه  تكن  مل إن  واإلبداع  اإلتقان  درجة   إىل
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 :  اإللقاء  فن  جييد من  يف  توافرها الالزم   الصفات

 :  وأمهها  اخلاصة  الصفات  بعض توافر  من  اإللقاء  فن إجادة  إل   يسعى من  لكل  البد

 .   والثأأثة  والتأأتة كالثقل   الكالم أمراض من  مرض  مثة يكون   فال.   النطق  سالمة ـ1 

  بعضها  إمهال وعدم  احلروف خمارج مجيع استخدام على الصغر منذ  الدربة يتطلب وهذا.    احلروف خمارج صحة ـ2
 .   اجليم وحرف  اللثوية   واحلروف   الضاد حرف  خصوصاا  ،

 .   مزعجة حدة أو  حبة  أو  عي  فيه يكون   فال.   وموسيقاه   الصوت جهارة ـ3

 .   إعراهبا أو  الكلمات  مبىن حركات  يف  خلل  هناك  يكون   فال.   القراءة صحة  ـ4

 . والوضوح   القوة  من  حقه   كال  ويعطي  ،   والعادية  املوحية   األلفاظ   بني  التمييز  يستطيع   حبيث .    السليم   اللغوي  احلس  ـ5

 .   اليد وحركات  ،  الوجه ومالمح ،  الوقوف  طريقة ومنها   ،  اجلسد لغة  واستخدام  املظهر ـ6

 .   مقال مقام  لكل  القائل  للمثل  مراعاة.   وظروفهم  السامعني بنفسية   اإلملام ـ7

 .  واإلطالع   الثقافة سعة  ـ8

 .   ابلنفس الثقة  ـ9

 

 :  مبدعاً   ملقياً  تصنع  اليت   القراءة طرق 

  تصبح   حت  عليها  يتدرب .  اإلبداعية  امللكات  وتغذية   والرتكيز  االستيعاب  إلجادة  جادة  وسيلة :   املنظمة   القراءة   ـ1
 .   فاحصة   حتليلية بروح   الدقيقة اجلوانب التقاط غرضها .   له مناسباا  يراه  الذي  الوقت يف  ،  عنده يومية عادة

  حيتاج .  كلية  فكرة لتكوين  للموضوع العامة  النقاط  على  شامل  سريع  اطالع  وهي:  السريعة  الصامتة  القراءة  ـ2
  على   قادر   عام   مثقف   خلق   هدفها .    املوضوعات   رؤوس   التقاط   يف   والسرعة  الذهن   وتفتح   البال   راحة   إىل   هذا

 .   رأيه  وإبداء الندوات يف  الفورية  املشاركة

  إىل  الوصول  لسرعة  ميكن.  فقط  حيتاجه وما الكتاب  من  املهم اجلزء  فيها  يقرأ ، انتقائية  قراءة :  اجلزئية  القراءة  ـ3
  القراءة من  النوع وهذا .  املكتبات  يف التصنيف  وبطاقات ، واملقدمات  ابلفهارس  فيها  يستعني  أن  حاجته
 .  مركزة  تقارير عمل يف  والدارسون  الطالب  حيتاجه 
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 :   إل  املبدع امللقي  حيتاج   عام وبشكل

  وتعبريي   أديب  مجال   من   النصوص  هذه  يف  ما  وتذوق .   أنواعها   اختالف  على  األدبية  النصوص  قراءة من   اإلكثار   ـ1
 .  ابملعىن  موحية  وألفاظ  طريف وخيال ,    بيانية صور   من فيه  وما

  املعان  يستوعب ،  واعياا  والعقل  صافياا  فيها  الذهن  يكون حبيث  ، اإللقاء ملوضوع  املتأنية  العميقة  الواعية القراءة ـ2
  واالستفهام  الصوت  نربة  يف انبضة  حية وجيسدها  يتمثلها  أن  يستطيع  مث  ومن  ،  املهمة  والنقاط  واألصيلة 
 .  والتعجب 

 

 :   أنواع  ثالث إل   كيفيته  حيث من  اإللقاء  ينقسم اإللقاء  أنواع 

 

 :    القرائي اإللقاء

  واألحاديث  احملاضرات يف  النوع  هذا ويغلب .  خمطوط  من أو  حنوه  أو  كتاب  من يقرأ  ، مكتوب نص إلقاء  وهو ـ
  أي   أو  فنية   أو  فلسفية  أو   اترخيية أو   علمية أو  اجتماعية  ملوضوعات  يتعرض مما  ،  الثقافية  املقاالت و  العلمية 

 .  التقريري  اإللقاء النوع هذا ويسمى .  الطبيعة  أو  ابإلنسان يتعلق   ثقايف  فكري لون 

  واجلمهور   املتحدث  يكون   األحيان أكثر   ويف  ،  احلركة  من  واإلقالل  االنفعال  عن  والبعد  واهلدوء  الروية فيه  ويتوخى ـ 
 .  الغاية  هلذه معدة  أماكن  يف  جالسني

  لتسهم (  واحلركية  الصوتية )  التعبريية  اإللقائية  العناصر  تدخل  حينئذ  ؛  فنياا  نثرا  أو شعراا  املقروء النص  يكون  وحني  ـ 
  الثقافة  دور تقدمه حمبب ثقايف أديب لون  الشعرية  والقراءات .  وتدعيمها األغراض تشخيص يف ما  حد  إىل

  على  بصره  يركز  وأال  القراءة  يف  يسرع  أال  حال  كل   يف القارئ  وعلى .  وإعالمه  رواده  وله  براجمها  ضمن  عادة
  كلما   الصويت والتلوين ابحلركة ويستعني املستمعني  وجوه  يف  وينظر  هبدوء يقرأ أن عليه  بل ،  دوما  الصحيفة

 .   مفيدا ذلك  كان

 

 :   احلفظي اإللقاء  

  حفظه  و ذاكرته  على امللقي يعتمد هنا  و  مثال، كاخلطابيات  الفنية النثرية النصوص و  املسرح و للشعر  يكون  و ـ
  و   احلركة  و  امللونة  النربة  و  ابلصوت   مجهوره  مع  التفاعل  إىل  ليتفرغ  ،  الصحيفة  يف  النظر  من  يتحرر  و  ،  اجليد

 .  االرجتايل  اإللقاء من  قريب هذا و  ،  النص تشخيص  يتطلبه  ما  املالمح
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 :  االرجتايل  اإللقاء

  اخلطب  يف يغلب و  خاصة مناسبة و  معني موضوع يف   النفس يف  يعتلج  أو  الفكر يف  جيول  مبا  مباشر  إفضاء  هو ـ 
  و  البديهة  على  يعتمد  االرجتال  و  الرتحيب و  الراثء  و  كالتأبني   االجتماعية املناسبات  و  الدينية  و  القومية
  مرجتال  يكون  ال  اإلنسان  ألن  ،  طويل  تدريب  إىل حيتاج  لكنه  و  الشخصية  قوة  و  األدبية  و  اللغوية  املقدرة
 .   مرة ألول  جيدا

  من  كثريا  جينبه و أحكاما و  قوة يزيده  التحضري إن .  مسبق حتضري  إىل  حيتاج ال االرجتال أن  يعين  ال هذا لكن  و ـ
  و  االبتكار  و املبادرة و  احلرية عناصر  على  العتماده  ، أتثريا و  حرارة اإللقاء ألوان  أكثر االرجتال  و ،  املزالق
 .   احلركية و الصوتية  الفنية  اإللقاء مقومات كل   فيه تدخل  و ،   الشخصية املقومات و الواسعة  الثقافة

  اجلمهور  مع  للتواصل  املتحدث  بتفرغ  النوع  هذا  يتميز  و  ،  العاطفية  غري  املوضوعات   يف   تقريري  االرجتال  يكون  قد  و  ـ
 .   وإنضاج  تنسيق  و  حتضري إىل حيتاج   لكن  ،

 :  اإللقاء  درجات

  إىل  استفهام إىل  هني  فمن  ،  واالستنكارية  اإلنشائية  األساليب  فيه  تكثر .  الغاضب  واالنفعال  التحميس  إلقاء  ـ1
 :   العلق سورة من  اآليت  هذه إلقاء ذهنك يف  متثلي .   تعجب 

  أمل .  وتوىل  كذب  إن أرأيت.  ابلتقوى أمر أو.  اهلدى على كان  إن أرأيت.  صلى إذا عبداا .  ينهى الذي أرأيت
  ،  الزابنية  سندع ،  انديه   فليدع ،  خاطئة  كاذبة  انصية ،  ابلناصية   لنسفعن  ينته مل لئن   كال.   يرى  هللا أبن   يعلم
 .  واقرتب   واسجد  تطعه ال  كال

 .  منه  جيب الذي  والقدر  يكون  مت مراعاة  مع  ،  اإللقاء  من أبلغ موضعه  يف  وهو.    الصمت على  يعتمد  إلقاء ـ2

  مث  ،  أعصاهبم على فيها الناس جعل الزمن  من برهة  وصمت  لسانه أمسك مث  املنرب اعتلى العراق  دخل  ملا  احلجاج
 .  الكالم  يف  انطلق 

  ال  حت  املتلقي جلذب  فائقة  قدرة  حيتاج  اللون وهذا .  واحلوار  واإلشارة  احلركة وحيتاج ،  الشخصية  املناجاة  إلقاء  ـ3
 .   النفس  إىل  موجه  احلالة  هذه يف  يكون احلديث ألن  والضجر  ابإلمالل   يشعر

  والنربة   الوجه  وتعابري   احلركة   إجادة   إىل   هذا   وحيتاج  ،   واملمثلون   القصاص   يستخدمه   الذي   القصصي   التقريري   اإللقاء   ـ4
 .  إخل   العاطفية أو  احلزينة  ،  اهلازلة  أو  اجلادة  واملواقف لألفكار  تبعاا 

  خيتلف  أبسلوب تلقى  الدينية  فاخلطبة ,  اخلطبة  هذه  نوع على  اخلطبة  إلقاء  أسلوب يعتمد :  اخلطب  إلقاء  أسلوب 
 .   األخرى  اخلطب أنواع من   غريها أو  القضائية  أو  السياسية  اخلطبة إلقاء  أسلوب  عن  مثالا 
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 :   هي  ثالثة بنقاط   اإللقاء  أسلوب ويتحدد

  يف  وتسارع  قوي صوت  إىل  احتجنا  محاسية كانت   فإذا,  للخطبة  العامة  الفكرة مع األسلوب يتالءم  أن . 1
 .   بطيئة   وسرعة دافئ  صوت   إىل   احتجنا دينية  كانت  وإذا األداء

  الذي   فاألسلوب,    اخلطبة   يف   املطروح  للموضوع   وتقبلهم  ثقافتهم  حيث   من  السامعني  مع  األسلوب  يتالءم   أن . 2
  إىل  حنتاج  ال  احلالة هذه يف  حيث,  منهم  مثقفة طبقة  مع  به نتعامل الذي غريه,   الناس عامة  مع به   نتعامل
 .   هلا  ضرورة  ال تفاصيل   إيراد  وإىل األسلوب تبسيط 

  موضوعه   من  ومتكنه ,    صوته   قوة   ومدى  التعبري   يف   قدرته   اخلطيب   فيعرف :    نفسه   للخطيب   األسلوب   مالءمة  . 3
  وقدرته ,    الطارئة   املواقف   جماهبة   يف   قدرته   عن   فضالا ,    اخلطبة   يف  يقول   مبا   وإميانه ,    بنفسه   وثقته ,    يعاجله  الذي

   .  صحيحاا   ضبطاا   الكلمات أواخر   وضبط  اللفظ سالمة حيث من اللغوية 

 

   الشعر  إلقاء  أسلوب

  يعتمد  الشعر فجمال ,  حرا  شعراا  أم عمودي  أكان ,  سواء  موسيقاه  إظهار  على األوىل  ابلدرجة الشعر  إلقاء  يعتمد 
  يف   اخلاصية  هذه  تكمن وقد ,  معينة  داللة  للكلمات  تعطي  اليت  الصوتية   اخلاصية وهو  الكلمات  جرس على

  حمضة  صوتية  ليست األلفاظ يف  اجلرس وقيمة,  الكلمة نربة  يف أو صويت  مقطع  يف أو  احلروف من حرف
  الضفدع   صوت   على   تدل(    نقيق)    وكلمة  املاء   صوت  على   تدل   مثالا (    خرير)    فكلمة   دالة  أصوات   هي   وإمنا

 .   الباب   صوت   على  تدل(    صرير )  و  األفعى صوت  على تدل (  فحيح ) و , 

  بغض  أصوات  من  خنرجه ما  على أى,    الصوتية املقاطع على تقسيماهتا   يف أساساا  الشعرية  البحور  أوزان اعتمد وقد
  يف  يكون  قد والذي ,  الصويت  املقاطع يف النرب على  الشعر  موسيقى  تعتمد كما  املكتوبة احلروف عن  النظر 
 .    آخرها أو وسطها  أو  الكلمة أول 

  من  إليه هنف ما إىل  إلقائها من  نصل  حت  الضرورية  القواعد  بعض  نراعي  أن الشعر  من  أبيااتا  نلقي  حني  وعلينا 
  وشعوران   أحاسيسنا  يف  لنا  واملشاركة  واضح  بشكل  إليهم  املعان  توصيل  حيث  من  املستمعني  جلمهور  إيصاهلا
 :   القاعد  هذه ومن.  عليهم  والتأثري 

  أكثر  إلقاء  من  لنتمكن  الزفري  إخراج  يف  واالقتصاد  الكايف  الشهيق  أبخذ التنفس  على  التامة  السيطرة توفري  . 1
 .    واحد بزفري   واحد شطر  من

 .    واملشاعر  األحاسيس   تصاعد   وحسب,    الشعرية   لألبيات   املختلفة   املعان   حسب   الصوت   يف   اللهجة   تنويع . 2

 .   السامعني  وعدد  املكان سعة   على هذا ويعتمد ,  السامعني  إىل إليصاله  الكافية الصوت قوة توفري . 3
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  حيث   من  املهمة  الكلمات   على  والرتكيز  األمساع  إىل  اإلهبام  أو   اللبس  يتطرق  ال  حت  النطق  يف  التام  الوضوح . 4
 .    املعنوية وداللتها  وهلا   املوسيقية الداللة 

  أو  التايل  البيت  من  جزء  قراءة  اقتضى  ولو  املعىن  متام  عند  وإمنا  شطر  كل  هناية عند  اإللقاء  عن  نقف ال  أن  . 5
 :    مثل كله 

   صب  شج  من سالم  ليلى  من احلي دير 

   احلب على ليلى  على الدار  على  احلي على    

 .  اآلخر  على  أحدمها يطغى  فال  واملعىن  املوسيقى بني  التوافق توافر  على العمل  . 6

 .   والفتور امللل إىل تؤدي  ألهنا  الصوتية  الراتبة  طائلة حتت  تقع فال  اإللقاء  يف  التنوع  . 7

 الروائي  اإللقاء

  املشاعر  نقل ومن ,  املعان  إيصال  من  أوالا  البد إذ ,  اإللقاء  لفن  عامة  قواعد من أسلفنا  ما  الفن  هذا  على  تسري
.   اثلثاا  فيها حنن اليت واحلالة واملكان الزمان حيث  من نرويها  اليت  لألحداث املناسبة  األجواء  وخلق اثنياا 

 :    ومنها  األديب النوع هذا  يف  مراعاهتا جيب اليت اخلاصة األمور بعض  وهناك

  الفئة  بتنوع  األسلوب هذا ويتنوع  الكلمات لفظ يف والتلطف,  النطق يف  التأن يقتضي السرد أسلوب أن . 1
َ   كانوا   فإذا,  السامعون  إليها  ينتمي  فاليت    يف  املبالغة  وإىل  األسلوب  يف والتسهيل  التبسيط  إىل  جلأان  أطفاالا

 .   واهتمامهم األطفال  انتباه  لشد الوصف 

  تفحص  طريق  عن  التمثيلي  األسلوب  إىل  نلجأ  أن  عليناا  حوار  هناك  كان  فإذا,  واحلوار السرد  بني  التمييز  . 2
  هلا  شخصية كل   أن  ذلك  اإللقاء وأسلوب   الصوت حيث من مزايها  الشخصية  هلذه نعطي  وأن    الشخصية 

  ما  وإذا.  األسلوب  ونوع  الصوت  نوع ذلك  ومن  هبا  تعرف الشخصيات  من  غريها  عن  املميزة  خصائصها 
  جو وخلق  الوصف  يف  املبالغة  وجتنب ,  األداء  يف  البساطة  إىل  نلجأ  أن علينا  كان  التلفاز اإلذاعة  استخدمنا

  يف  الطفل  موضع  أنفسنا  فيه  نضع الذي للحد  التبسيط  إىل  عمدان األطفال خاطبنا  وإذا,  الواقع  عن  بعيد 
 .    خماطبته أسلوب 

 شدة   من   خنفف  كما  التوتر  هذا   بسبب  اإللقاء   تسارع   مع  واالنفعال   التوتر   حاالت   يف   الصوت   شدة   من   نزيد  . 3
   . فيها  منر  اليت   النفسية  للحالة   تبعاا  اإللقاء يف  التباطؤ  مع  اهلادئة  واملشاهد,    االسرتخاء  حاالت  يفء   الصوت 

  يتمشى ما  هذه اخلشونة  يف ألن العجائز أو  الشيوخ  أصوات عن التعبري حال  يف اخلشن الصوت  نستعمل  . 4
  أصوات  عن نعرب  حني به نقوم  ما عكس,  واإلانث  الذكور الطرفني من السن  لكبار الصوت طبيعة مع

 .   وشباابا  حيوية متتلئ اليت  الشباب أو  الصغار
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 *  املناظرة  

،   من الفنون األدبية النثرية يف أدبنا العريب املناظرات ، وهو لون من التعبري عرف لدى األدابء العرب منذ أمد بعيد 
ومصادران األدبية مليئة بنصوص متثل فن املناظرات يف العصر اجلاهلي واإلسالمي واألموي والعباسي ،  

 واملناظرة نوع من اجلدال القائم على األدلة والرباهني واحلوار املنتظم . 

  وقامت   ،  عتزلةوامل   والقدرية  واملرجئة  اجلربية   فرق  وتكونت   ،  العقيدة  مسائل  يف   كثري  جدل  نشب   األموي  العصر  ففي
 هذا   وعلى.    املنطقي  الربهان  مدارها  وعقلية   نقلية  أدلة   من   ميكن  ما  هلا  حشدوا  اليت  ،  العنيفة  املناظرات  بينهم
  من   جيتمعون   الناس   فكان   ،   املناظرة   صور  هي  جدلية   خطابية  صورة  معه   وانبثقت   ،   الكالم    علم  انبثق   النحو 
 .   النهاية يف  الغلبة  ستكون  ملن لريوا   إليهم يستمعون   ،  حلقات يف  املتناظرين  حول

  من   أرابب   من   خمالفيهم   جدال   على   أنفسهم   وقفوا  فقد   ،   املتناظرين   طوائف   أهم  املعتزلة   أصبح   العباسي   العصر   مث يف 
  العقل  هبذا بسطوا  وقد.  واملانوية  الدهرية  من السماوية غري والنحل السماوية  امللل  وأرابب والزاندقة  الشيعة
 .  اخلفية  والرباهني  الدقيقة املعان من  بسيول  وأمدوه غاية أبعد  إىل  العريب 

 

 *  تعريف املناظرة : 

  عنها   والدفاع  معني  موضوع  حول  نظره  وجهة  إعالء   إىل  منهما  كل   يسعى  فريقني   أو   شخصني   بني  حوار:  هي  املناظرة
  وبيان   اآلخر  الطرف  رأي  تفنيد  حماوال  تنوعها  على  والرباهني  األدلة   واستخدام  واملنطقية  العلمية  الوسائل  بشت

 .   قبوهلا  عدم أو   عليها للمحافظة   الداعية احلجج

 *  الفرق بني املناظرة واحلوار واجلدل : 

 :      منها للمناظرة  مرادفة   ألفاظ  عدة هناك

  قدر  والسعي والتعصب  اخلصومة عن بعيداا  حمدد  موضوع  حول  فريقني أو شخصني بني  حمادثة وهو:  احلـوار  منها
  اخلصومـة   ووجود  أو   املتحاوريـن  الطرفني  بني  التضـاد  وجود   على   يقـوم  ال  فهو.    النظر  وجهات  لتطابق  اإلمكان

 .  بينهمـا 

 .  منـاظـرة احملاورة وليست   ،  حـوار  من  املنـاظـرة ختلـو ال  إذن  ـ

  للحق   تغيري  أحيانـا  فيه   ألن  ؛  اجلـدل  ويـذمّ .    غيـره   املرء  مبنازعـة   إال  يكون  وال   احلقيقـة  يف  اخلصومـة   هو  :   اجلـدل  ومنها
  ذلك   وغري  ابلباطل  احلق  ليلبس   أو   ،  العنـاد   حتقيق  أو  ،  احلق  لدفع  يكون   ما   املـذمـوم   فاجلـدل"  ،  للبـاطـل  وقلبـه 

  فيه  جـدال وكـل.  مواضـع ثـالث يف إال  هللا كتاب   يف مـذمـومـاا  اجلـدل ورد وقـد.  عنهـا املنهي الوجوهـ من
 .  حممـود  فهو  واالستفتاء  التعلم أجل  من أو  للحق  حتقيق 
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  األخطـاء   وتعريـة  ،  احلسـاب  استقصـاء   أساس   على  تقـوم   لكنها   شخصني  بني   التحاور  من   نوع   وهي   :   املنـاقشـة  ومنها
  وحتليل   ،  أبعـادهـا  وحتديد  ،  معينة  مشكلـة  اختيـار  على  بينهـا  فيمـا  متعاونـة   مجـاعـة  قيـام:    وهـي.    وإحصائهـا  ،

 .  األغلبيـة  طريق  عن أو اإلمجـاع  طريق   عن ذلك  بعد املنـاسب  احلل واختيـار ،   هلا احللـول  واقتـراح   ،  جوانبهـا

 

 :   نقـاط أبربعـة فـات  مما خنلـص

   املعىن يف  احلـوار مع تشرتك ،  واملنـاقشـة  واملنـاظـرة اجلـدل أن  ـ1

 .  بينهم   فـروق فهنـاك  االصطـالحي  املعنـى يف  أمـا  اللغـوي

 .   اخلصومـة وجود يشرتط فـال  احلـوار  أمـا ،  خصومـة  فيـه  اجلـدل أن  واجلـدل  احلـوار  بني  الفـرق ـ2

 .  التضـاد  فيه  يشتـرط فـال  احلـوار أمـا ،  التضـاد  على  تقـوم املنـاظـرة  أن ،  واملنـاظـرة احلـوار  بني  الفـرق ـ3

  بيـان   على  يقـوم   ال   فإنـه   احلـوار   أما   ،   األخطـاء  وبيـان    احملاسبـة  على   تقوم   املنـاقشـة  أن   ،   واملناقشـة   احلـوار  بني   الفـرق   ـ4
 .  األخطاء

 

 : املناظرة  *  أركان

 : مها أساسيان  ركنان  للمناظرة 

 . املناظرة حوله جتري موضوع . أ

 . عليه  معرتض  خرب،واآلخر انقل   أو  مدّع أحدمها  املناظرة موضوع  حول  يتحاوران  فريقان . ب

 : *  شروط املناظرة  

 منها : 

 . فيه املناظرة يريد الذي  املوضوع  حول وقواعدها املناظرة قوانني من  إليه   حيتاج مبا  معرفة   على املتناظران يكون . أن 1

  له  املأذون الوظيفة  ضمن منهما  كل  يتكلم حت فيه يتنازعان  الذي ابملوضوع  معرفة على  املتناظران يكون .  أن2 
  أُلزم   وإذا   علم،   بغري   البديهيات   يف   يناقش  ومل  عشواء،   خبط   خيبط   مل   تكلم  فإذا   وضوابطها   املناظرة  قواعد   يف   هبا 

 . مكابرة دون  به   التزم ابحلق

  اجللّية  والبديهيات فاملفردات  وضوابطه  الفن  هذا قواعد  ضمن  املناظرة  فيه  جتري  أن  جيوز  مما  املوضوع  يكون  .  أن 3
 . أصالا  املناظرة فيها  الجتري  مثالا 
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 : املناظرة    *  قواعد

   :أمهها  القواعد  من  جمموعة  للمناظرة  

  التام   االستعداد  وإعالهنما  السابقة  نظره  لوجهة  التعصب   عن  اجلدلية  للمحاورة  املتصديني  الفريقني  من   كل  .  ختلي1
  يف  حياوره من وجهة أو السابقة  نظره وجهة  هي  أكانت سواء ظهورها عند هبا واألخذ احلقيقة  عن  للبحث
 هللا  صلى الرسول  عّلم  إذ  القاعدة  هبذه األخذ  إىل الكري  القرآن  أرشدان  وقد . أخرى نظر وجهة  أو  املناظرة

  ضالل  يف أو هدى لعلى أؤلياءان و وإان : )هلم مناظرهتم يف للمشركني يقول  أن سبأ سورة يف وسلم عليه
 . ذلك   أنّ  احلقيقة  بنشدان   الرغبة إعالن  وكمال سابق ألمر  التعصب  عن التخلي غية هذا ويف (. مبني

  يدعيها  الذي النظر لوجهة احتقار  أو  سخرية  أو  وجتريح  طعن  كل  عن البعيد  املهذب ابلقول الفريقني  كل  .  تقّيد2
:  تعاىل  قوله منها كثرية  نصوص يف القاعدة هبذا التقيد إىل اإلسالم أرشدان وقد حياوره من عنها يدافع أو
 (. أحسن  هي  ابليت  وجادهلم)

  ذلك  من بشيء  ملتزماا  كان  فإذا يثبتها أن حيول اليت الدعوة بضد أموره من أمر يف ملتزماا  املناظر اليكون .  أن3
  بسبب  املناظر دعوى سقوط على األمثلة ومن نظره وجهة  من  مرفوضة دعواه أبن نفسه على حاكماا  كان

 ،وزعم بشر أبنه وسلم عليه هللا  صلى حممد رسالة  أنكر  من بعض  استدالل له  وقبوله دعواه  بضد  التزامه
  البشر   من   الرسول  مع   يكون   أبن  مشروط  أو  للمالئكة   يكون  وإمنا  لبشر  اليكون  ابلرسالة  االصطفاء  أن  هؤالء
 أهنم مع ،( األسواق  يف  وميشي  الطعام  أيكل الرسول ماهلذا: ) قالوا بشريته  على  اعرتاضهم ويف  يُرى ملك 

  بشر نظرهم يف  وهؤالء  السالم، عليهم وعيسى  وموسى  كإبراهيم   السابقني الرسل  من كثري   برسالة يعتقدون 
  ليأكلون  أهنم إال  املرسلني من قبلك من أرسلنا وما: ) بقوله دعواهم هللا  أسقط ولذلك مالئكة، وليسوا
 (. األسواق يف  وميشون   الطعام

 . املتناظرين  الفريقني لدى   هبا املسّلم القواعد أو  املنطقية  األصول  ضمن  إال  املناظر  أبدلة الطعن  . عدم 4

  على   املتناظرين   الفريقني  بني  املتفق  األمور  من  أو  األوىل  املسلمات  من  هي  اليت   واألمور  ابلقضاي   التسليم  .  إعالن5
 . املناظرة أصول عن  منحرفة ومماراة قبيحة  مكابرة  فهي املسلمات  إنكار  على اإلصرار  أما هبا   التسليم

  املرجح  الدليل فيه يكفي  مما  املوضوع كان  إذا املرجحة  األدلة أو  القاطعة ابألدلة إليها تُوصل  اليت  النتائج  .  قبول 6
 . ميارسوه  أن ابلعقالء  اليليق  الذي  العبث من  املناظرة كانت  وإال
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 :  املناظرة  *  مراحل

 : مراحل ثالث  إل سليمة  مناظرة  كل   تنقسم 

  متطابقة،  غري أطراف يف  الفريقان  اليتشتت  حت النزاع حمل  تعيني  يتم املرحلة  هذه ويف  البداية  مرحلة : األوىل  املرحلة 
 . مناظره  فيه  تكلم  الذي الوادي غري واد   يف  منهما كل   اليتكلم وحت

 . املطلوب  لزوم  فيها يظهر اليت  الدالئل تُقّدم   وفيها الوسط  مرحلة  هي: الثانية املرحلة

 . لآلخر  أحدمها  بتسليم  انتهت  أي   املناظرة  انقطعت  إليها   البحث   انتهى   إذا   مرحلة   وهي   املقاطع   مرحلة :  الثالثة   املرحلة 

 

 *  أنواع املناظرات يف الرتاث العرب : 

 قسمني : تنقسم املناظرة إل 

 أوال : واقعية . 

 وهي متثل الواقع وامللموس وحقائق األمور اليت تدور يف معرتك احلياة وتتنوع إىل عدة أنواع من أمهها : 

 

 .  املناظرة االجتماعية : 1

كاحلديث عن الشعوب والقبائل والصالت العرقية والعادات والتقاليد الشائعة يف اجملتمعات إلثبات احلقيقة والوقوف  
 ى اجلوانب املثالية يف البيئات املختلفة وهذا النوع كان واضحا يف العصر اجلاهلي . عل

 

 .  املناظرة السياسية : 2

وهي  اليت تسري يف كنف السلطة وإقامة األدلة الدامغة لتثبيت دعائمها ، وقد تعتمد هذه املناظرات على الرمز  
 واالشارة يف عبارهتا . 

 

 .  املناظرة الدينية : 3

وهي اليت تقرر عن طريق احملاجة صدق العقيدة وتثبيت جوانب الدين و تقرير املسائل الفقهية والتشريعية وقد سادت  
 هذه املناظرات يف العصر العباسي بني الفقهاء واملتكلمني والفرق الدينية. 
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 اثنياً : املناظرة اخليالية . 

ر الذي يعتمد على اخليال واملبالغة يف األمور ليلفت النظر  وهي اليت يركز فيها األديب على مواطن اإلبداع والتصوي
 ملا هو طريف وينسجم مع الذوق األديب الرفيع وقد غص العصر العباسي هبذه املناظرات . 

 *  مناذج من املناظرات يف العصر العباسي : 

سياسية وفرق دينية متعددة    هذا الفن أخذ يتطور حت صار فناا رفيعا يف العصر العباسي مبا حواه جمتمعه من أحزاب
 وقد لعبت الثقافة الوافدة على العربية دورها يف فن املناظرة األدبية آنذاك . 

  ورد  يهودي  مع  مناظرته  ذلك  من .  هـ 230 سنة  املتوف  العالف  هذيل  أبو  العباسي العصر  يف  املتناظرين  أشهر من 
  حنن :  قال هبا  عرتفوا  إذا  حت  ؟  السالم عليه موسى بنبوة تقرون أال هلم يقول ملتكلميها وتعرض ، البصرة

 ؟   تسألين  أم أأسألك :    وقال إليه فتقدم .  تدعونه  ما  على جنتمع  أن  إىل عليه  اتفقنا  ما  على

 .   أسألك  بل:  اليهودي  فقال

 ،   إليك  ذاك:   فقال

 .   صاحبك فتخالف ذلك   تنكر  أم صادق  نب  موسى  أبن أتعرتف :  اليهودي  فقال

ر  الذي  هو  عنه تسألين  الذي موسى كان   إن:  هذيل  أبو   فقال   نب  فهو  وصدقه بنبوته  وشهد  السالم  عليه بنبيي بشّي
 .   بنبوته  أعرتف  ال شيطان  فذلك  وصفت  من   غري كان   وإن ،  صادق

 ؟  حق  التوراة إن أتقول :    هذيل أاب  سأل  أن يلبث   ومل.  حسبانه   يف  يكن مل ما  اليهودي  على فورد  

  عليه   بنبيي   البشارة  تتضمن  اليت  هي  عنها  تسألين  اليت  التوراة  هذه  كانت  إن  ،   األوىل  جمرى  جتري  املسألة  هذه:    فقال
 .  هبا   أقر  وال حبق فليست كذلك  تكن مل  وإن ،  حق  فتلك السالم 

 .   يقول  ما  يدر  ومل  وأفحم اليهودي  فبهت  

 

 

 


