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ه ما بين ما هو شفوي وما ت أوجهيكتسي الخطاب أهمية كبيرة قديما وحديثا، وقد تعدد
 مكتوب، والخطاب الحجاجي يكون دائما لصيقا بهما باعتباره الركيزة األساسية في إيصال األفكار.و 

يعّد الحجاج على العموم والحجاج السياسي على الخصوص من الموضوعات التي نالت 
ذور ضاربة في االهتمام من طرف الدارسين في العالم العربي، ودراسة الخطاب الحجاجي له ج

القديم، إذ يعود إلى الحضارة اليونانية )السفسطائيون، أفالطون وأرسطو( إذ كان مزدهرا جدا حيث 
وظف فيه أرسطو البرهان والحوار بغرض اإلقناع والتأثير ونجد أرسطو منبع لكل الدراسات التي 

لف كتب تؤ الحجاج والإشكاالت تلته، أما عند المحدثين فقد أصبحت المؤتمرات تعقد خصيصا لبحث 
حيث مازال من لعربي الذي أجحف في حق هذا المجال حصريا في قضاياه، عكس الوطن ا

 االختصاصات النادرة فيه.

تكمن أهمية الخطاب الحجاجي السياسي في كونه أكثر الخطابات اللغوية مالزمة للجمهور 
إلى التالعب  عب بالكلمات التي تؤديينشد االستمالة والتأثير في المتلقي عن طريق لغة والتمويه والل

تمثل  ن الخطاب السياسيأبالعقول وحدوث اإلقناع، وبالتالي التالعب بالواقع وكسب الرهان، وبما 
لغوي قبل كل شيء ال تنحصر في كونها فنا تواصليا فقط، بل أنها تؤدي وظائف متعددة داخل 

ية ف فيه كرمزية ثقافية وكمعرفة لغو المجال السياسي واالجتماعي، فلغة الخطاب السياسي تنكش
وحضارية، فهي تلطف القول عن طريق التالقح في الخطاب السياسي، كما أنها تحدد الفعلية المباشرة 
في القول أو تحدد العمل السياسي في مضمون القول ومن خالل هذا ندرك أن لغة الخطاب السياسي 

ا يجعل الحجاج على صلة وثيقة بالخطاب تمثل رمزي وأسطوري وتمويهي وثقافي بامتياز هذا م
 السياسي إذ ال حجاج خارج اللغة.

فوي صحفي شحوار  إذ يهدف بحثنا هذا إلى كشف الوظيفة الحجاجية للخطاب السياسي في
 مستفيدين من بعض آليات المنهج التداولي.

ذ إ يذلك البعد الحجاجي في الخطاب السياس إّن الذي دفعنا إلى البحث في هذا المجال 
لكليهما دور فعال في إقناع اآلخرين باعتبارهما محاولة واعية من المتكلم للتأثير في المتلقي سواًء 

 على مستوى سلوكه أو على مستوى معتقداته وقناعته.
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حجاجي السياسي التي توفرها نسعى من خالل بحثنا هذا إلى النظر في طرائق الخطاب ال
أو يزيد  ا ُيطرح عليهاالخطاب أن تذعن لم لعقول المتوجه إليهاوالبحث واآلليات التي تجعل ا اللغة

 من درجة ذلك اإلذعان.

كما نحاول من خالل هذه الدراسة الكشف عن قوة الكلمات والعبارات في توجيه الخطاب وحثه 
على القيام بفعل أو االبتعاد عنه، كذلك إظهار أهم حجج المغالطة المستعملة قصد التنويه والتضليل، 

كشف احتراف المخاطب وتفننه في خوض غمار هذا الخطاب وذلك من خالل سلطة الكالم بوصفه و 
 سلطانا ما بعده سلطان وقوة عظيمة ال تخفى وتأثيرا قويا ال ينكر.

عن إشكالية جوهرية مفادها أن الحجاج موضوع يدور حوله النقاش اإلجابة انطلقنا في بحثنا 
معنى أن ماهيته ال تنحصر في اتخاذه مجرد موضوع الحجاج بل وأداة يجري بها تفعيل القناعة، ب

نسعى عبرها وبواسطتها إلى إقناع اآلخر بجدوى الحجاج، ومن هنا سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية 
 التي تتفرع بدورها إلى مجموعة من األسئلة الفرعية التي حولها يدور البحث برمته وهي:

 ب الدعاية ألحمد أويحي؟ما هي أهم الوظائف الحجاجية في خطا -

 كيف تمظهرت الحجج التي قدمها المخاِطب قصد الظفر بالنتيجة المرغوب فيها؟ -

ما هي أهم التقنيات والطرائق التي اعتمدها المخاطب في حجاجه وكيف تشكل خطابه  -
 الحجاجي؟

نفترض أن المخاطب لم يخرج عن أخالقيات الحوار، مثلما جرى مع مترشحين آخرين مثل  -
 بن فليس وموسى تواتي.علي 

 استطاع المخاطب أن يجيب عن كل األسئلة المطروحة له. -

 اتبع آليات إقناعية منطقية واضحة. -

 وج هذه الدراسة والخوض في غمار هذا الموضوع:ولُ ولعل أهم ما دفعنا لِ 
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 محاولة الكشف عن ماهية الحجاج والوقوف على أهم سماته وأنواعه بمنظور حداثي. -

 أهم مفاهيمه والحقول المعرفية التي تناولته.على أهمية الحجاج و  عرفالت الرغبة في -

البحث عن آليات الحجاج وتقنياته اإلجرائية وكيف تجلت في الخطاب السياسي من خالل  -
 الخطاب الذي وقع اختيارنا عليه.

قلة الدراسات التي لها صلة بموضوع الحجاج تالي الللخوض في هذا المجال وبقلة الجرأة  -
 الخطاب السياسي.في 

 _تشجيع الخوض في هذا المجال.

ولكي تبلغ الدراسة الغاية المنشودة، ورغبة في محاولة منا أن نوفي هذا الموضوع حقه قدر 
 المستطاع، قسمنا بحثنا إلى فصلين ومقدمة وخاتمة.

 بحثين:الذي يتفرع إلى م بالحجاج نشأته واتجاهاتهالموسوم  الفصل األولحيث تناولنا في  

المعنون بمفهوم الحجاج تتبعنا فيه المسار التاريخي للحجاج عند الغرب وعند  المبحث األول-
إلى رصد أهم مفاهيم الحجاج انطالقا من الحضارة اليونانية وصوال  االعرب قديما وحديثا، ثم عمدن

على  فإلى الحضارة العربية، ثم نظرة المحدثين لهذا المصطلح، وعرجنا كذلك إلى محاولة الوقو 
 مفهوم اإلقناع في الدراسات الغربية والعربية. 

الذي يحمل عنوان في مفهوم الخطاب، عرضنا فيه تعريف الخطاب لغة  المبحث الثانيأما -
براز أهم مميزاته.  واصطالحا عند العرب والغرب، ثم حاولنا الوقوف على مفهوم الخطاب السياسي وا 

اج ، تناولنا فيه آليات الحجاع في الخطاب السياسيبآليات اإلقنالمعنون  الفصل الثانيأما 
 في خطاب أحمد أويحي، وهذا الفصل تفرع عنه مبحثين:
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تناولنا فيه لغة الخطاب، السياق المرجعي للخطاب وتلخيص المدونة، ثم المبحث األول -
اثل، آليات محاولنا تطبيق آليات اإلقناع المتمثلة في آليات بالغية وأهمها االستعارة، التشبيه والت

 جية باإلضافة إلى آليات فلسفية.تداولية كالروابط الحجاجية، العوامل الحجاجية والساللم الحجا

 فتطرقنا فيه إلى كشف الحجاج المغالط وتجلياته في الخطاب السياسي. المبحث الثانيأما -

 فخصصناها لعرض أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل البحث. الخاتمةأما 

د اعتمدنا في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع أهمها المدونة التي طبقنا عليها وق
البحث وهي خطاب أحمد أويحي المتمثل في حوار صحفي كما استفدنا من مراجع أخرى أهمها: أهم 
نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، اللغة والحجاج 

بكر الغزاوي، النظريات الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية للدكتور ألبو 
تراتيجيات اس صه األسلوبية بقلم عبد هللا صولةمحمد طروس، الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائ

 الخطاب مقاربة لغوية تداولية لعبد الهادي بن ظافر الشهري.

هو أّن لهذه المحاولة صعوبات تأتي في مقدمتها قصر المدة  ولكن الذي يجب اإلشارة إليه 
 اسة.ا ما يؤثر سلبا على هذه الدر الممنوحة للبحث خصوصا فيما يتعلق بطبيعة هذا الموضوع وهذ
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 .في مفهوم الحجاج األول:المبحث 

I. المسار التاريخي للحجاج. 

II. مفهوم الحجاج. 

III. مفهوم اإلقناع. 

 .اب: في مفهوم الخطالمبحث الثاني

I. مفهوم الخطاب. 

II. مفهوم الخطاب السياسي. 

III. خصائص الخطاب السياسي. 

 



 الحجاج والخطاب       الفصل األّول:                                                                        
 

9 
 

 المبحث األول: في مفهوم الحجاج.

I للحجاج.المسار التاريخي: 

 الحجاج في الدرس اليوناني القديم: -1

 الحجاج عند السوفسطائيين: -أ

رحلة مظهر السوفسطائيين خالل القرن الخامس قبل الميالد بعد انتقال المجتمع األثيني من 
النظام اإلقطاعي إلى النظام الديمقراطي أين أصبح الفرد األثيني متمتعا بكامل الحرية في التعبير 
عن آرائه واالحتكام في المجالس االنتخابية، فسارع الفرد األثيني بتعلم فن الخطابة والجدل السياسي 

 عند السوفسطائيين.

تها حتى إلى حّد كبير ببالغة القول ومتعلقا واتسم هؤالء السوفسطائيين باسم المعلمين فاهتموا
ل غ، ويتقاضون أجورا وأرباحا مادية، فالسفوسطائي كان يشت1اتخذوها حرفة يلقونها على أبناء األعيان

، ولقد نبعت 2:"أوافق على أني سوفسطائي ووظيفتي تعليم الناس"في التعليم كما قال بروتاغورس
عملون في غالب األحيان سلطة القول في فضاءات السلطة شهرتهم البالغية بحيث أنهم كانوا يست

بالمدينة وكل الطرق المؤدية إال اإلقناع دون احترام ضوابط الحوار وأخالقياته وأيضا ال يتقيدون 
بضوابط الحقيقة. ويضعون الخطاب بحسب ما تدعو إليه الظروف الطارئة عليه، وبحسب ما يخدم 

وال فكرية قارة، ويستعينون بحجج )سفسطة( مقبولة في  مصالحهم، وال بحسب منظومة أخالقية
 الظاهر ومزيفة في الباطن.

والسفسطة هي نوع من الحجاج المغالط يقوم على التملق، فقد عرفه أرسطو بأنه هو استدالل 
صحيح في الظاهر ومعتل في الحقيقة، ويؤسسون حجاجهم على الظن ال على الحقيقة والفضيلة 

م قوم يجتمعون من أجل تضليل الشباب معتمدين أسلوب التهييج للقضاء على ووصفهم أفالطون أنه
التفكير الهادئ والمرن للشباب ويحولون القضية الصحيحة إلى خاطئة والخاطئة الصحيحة باعتبار 

                                                           

، 0002لبنان، ، 1صرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، طاالحجاج في البالغة المع الطلبة، محمد سالم محمد األمين :ينظر -1
 .22ص

 :إشراف لي اليوم،إأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو  هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو: ضمن كتاب: -2
 .06ص ، منوبة، داباآلصمود، منشورات كلية  يحماد
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أنهم يجعلون الحوار مع اآلخر قد ال ينتج القناعة، لذا اعتمدوا على المهاجمة في الحوار واعتبروها 
ن القوة والسلطة الكالمية، فمن يملك القوة اللغوية يكون قادرا على إقناع الطرف اآلخر فن من فنو 

 والتغلب والسيطرة على فكره بالتالعب بالمفردات واستحداث مفردات جديدة كأداة لمواجهة الخصوم.

 :الجدل عند السوفسطائين-
، بغير مسلكه الطبيعيمارس السوفسطائيون الحجاج انطالقا من الجدل الذي أخذ مسلكا آخر 

فكان بالنسبة للسوفسطائيين هو فن االنتصار على الخصم بإتقان طرق الخداع والقول المزيف 
وبعرض الحجاج المغالط والخاطئ معتمدين أساليب تضليلية التي تكون مقدماته صادقة ونتائجه 

، ويقال ن في تطويرها الفن ومن المساهمييعتبر بروتاغوراس أحد أعالم هذالخاصة و تخدم المصالح 
 .1نه "بقدرته أن يجعل الحجة األسوأ تبدو كأنها األحسن"إ

لى بارة عن فن يبنى عفن الجدل ع نهم جعلواإسوفسطائين يمكن القول ومن خالل ما أورده ال
 من خاللها يتم إقناع المتلقي.حجج واهية ومخادعة و 

 :الخطابة عند السفسطائيين-
لكالم ترقية الخطابة وشهرتها وجعلها فنا قائما بذاته، وهي فن ا كان للسفسطائيين دور كبير في

الذي يرمي إلى اإلقناع وهو فن مبني على الفصاحة وخاصة فصاحة الخطاب السياسي وذلك 
باالستعانة على االستدالل الخاطئ، المعتقدات... وكل هذا يهدف لتحقيق النجاح الشخصي 

د ويعد كوراكس من األوائل الذين وصنعوا أجزاء الخطابة والتصويت المؤيد من طرف الجمهور المحتش
من خالل الكتيب الذي وضعه وينص على مجموعة من اآلليات التي تساعد على ترتيب الخطاب 
البالغي بهدف السيطرة على لحظة الخطاب وبناء خطوات تستعين بها في بناء أي خطبة وهي 

 االستهالل، موضوع الفضية واالستطرادات.
الخاتمة التي يلخص فيها دوافعه ويجمع فيها كل قوته لكي يستميل المتلقي بعد تحريك  وأخيرا

مشاعره وعلى هذا المصنف الذي وضعه كوراكس، يستعين به الكثير من الخطباء الذين جاء ومن 
 .فن الخطابةبعده في تعلمهم 

                                                           
زائر، معية، الجاخليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الج :النشي، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، تروبير بر  - 1

 .22، ص2662، لبنان ،2ط المؤسسة الجامعة للدراسات،
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استعمال حجج فاظ بوفي األخير نفهم نظرة السوفسطائيين للحجاج أنها تمكن في التالعب باألل
 .ناع الجمهور المتلقي وكسب القضيةخادعة وكاذبة من أجل إق

 الحجاج عند أفالطون: -ب
لقد أقام أفالطون نظريته الحجاجية انطالقا من نزاعه مع السفسطائيين وانتقاده لهم ولفلسفتهم 

ائيين من سفسطوبالغتهم، حيث اعتبارها بالغة مزيفة ومظلمة. ويمكن هذا النقد الالذع للبالغة ال
طرف أفالطون في نقد الخطابات السياسية التي تستهدف السيطرة على الشعوب، بواسطة استخدام 

من ناحية، ونقد للخطابات القضائية التضليلية من ناحية أخرى، ومن هذا  1تقنيات التضليل اللغوية
يف يمكن كفالطون؟ و المنطلق نطرح اإلشكالين التاليين: ما هي البالغة البديلة التي يقترحها أ

 تحقيقها من وجهة نظره؟
 استنادا إلى بعض المحاورات التي أقامها أفالطون مع بعض معلمي البالغة السفسطائية يمكننا

 .أن نحدد طبيعة العلمية الحجاجية
ومن بين القضايا المثارة في المحاورة التي أقامها مع "جورجياس"، "طبيعة البالغة 

أثير البالغة على السياسة والقضاء". وقد أخذ موضوع البالعة عنده من واستخداماتها"، و"مدى ت
قناع يعتمد على الظن، علم بالظن "ذكر أن اإلقناع ضربانناحية مقابلة ال : إقناع يستند إلى العلم، وا 

والضرب الثاني" هو موضوع البالغة السفسطائية، فالعلم يقوم على مبادئ صادقة، وثابتة فاإلقناع 
لزاوية يتكون مفيد وُيكسب معرفة في حين نجد أن الظن يقوم على الممكن والمحتمل ال من هذه ا

 .2يكسب معرفة بل ينشئ اعتقاد
وعليه نخلص إلى أن بالغة السفسطائيين هي اإلقناع باستخدام الكلمات المضللة )متملقة( 

هناك إقناع  قية. في حينوهي تتعامل مع اآلراء واالعتقادات التي تتعلق بالعدل وليس المعرفة الحقي
حقيقة ه ليلتزم بتعليمه، أي بالقائم على العلم، فمعلم لطب مثال يمارس اإلقناع بخصوص موضوع

هذا ما يرمي غليه أفالطون في بالغته. كما يبين أيضا أن الظن الذي يعتمد عليه كل سفسطائي و 
 فهو ظن واٍه ال أساس له من الصحة.

                                                           
 مجلة جامعة الشارقةموقف أفالطون من البالغة من خلل محاورتي "جورجياس" و"فيدرويس"، ، عماد عبد اللطيفينظر:  -1
 .22، ص2662، القاهرة، 3، العدد 5جلد مة علمية محكمة، الريدو  اإلنسانيةعلوم لل
 .03الحجاج عند أرسطو، ص ،شام الريفيينظر: ه - 2
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اعتبر اللذة جوهر بالغته، أراد أفالطون أن يظهر له جليا أن وفي محاورته مع "لزياس" الذي 
الظن الذي يعتمد هو قول كاذب مخادع ال أساس له من الصحة ففي رأيه أن البالغة السفسطائية 

 1هي "قول يتناول الظاهر ال الحقيقة ويقصد تحقيق اللذة ال الخير"
ا من األلوان والثياب الجميلة وغيرهمثال ذلك فن التجميل الذي يحاكى فن الرياضة: فاستخدام 

المظاهر المصطنعة تجعل المسن يبدو شابا وأكثر تمتعا بالصحة، عكس ما هو في واقع األمر، 
 فالمشتغل بهذا الفن ال يحتاج إلى معرفة حقيقية بالجسم.

ُيظهر هذا القسم من المحاورة المنهج الذي كان يعتمده، أفالطون في دراسة القول والغاية من 
الحجاج في قيمتي الحق والخير، وُيظهر أيضا من أراد أن يجعل الحجاج الذي يكون بين اإلنسان 

 .2واإلنسان في شؤون االجتماع والسياسة صادر عن الحقيقة ال عن االعتقادات
ن "القول الخطبي الذي أراد أفالطون تأسيسه هو قول موجه إلى النفس ومدار إوعلى حد القول 

يق الخير والفضيلة للنفس، فالخطابة عند أفالطون ليست فضاء تفاعل قولي بين هذا القول هو تحق
نما هي فعل قولي أخالقي"  .3اإلنسان واإلنسان بما في ذلك من عالقات معقدة ومقاصد مختلفة وا 

البالغة إذن وفق أفالطون هي توجيه النفس البشرية نحو الحقيقة بواسطة الكلمات والحجج، 
ليها )بالغة السفسطائيين(، وعليه ما هو أساسي لفن البالغة الحقيق هو معرفة بدال من التأثير ع

الحقيقة، ومعرفة النفس البشرية أيضا، فعلى الخطيب أي ممارس البالغة أن يكون عالما بالنفس 
 والحقيقة، وبارعا في انتقاء الكلمات واختيار الحجج المالئمة لكل نمط من أنماط النفس.

ار جي هما معيار العلم ومعيأفالطون اعتمد معياران في تقيم القول الحجا يتبين مما سبق أن
، ومن خالل هذا يمكن أن نستخلص رؤية أفالطون للحجاج ومقصده منه. فيعتبره متأصل من الخير

الخطابة التي تعتمد على ركيزتان أساسيتان وهما العلم والخير. كما سبق وأشرنا عكس الحجاج 
 ره حجاجا مغالطا ُمخادعا ليس له أساس من الصحة.السفسطائي الذي يعتب

  

                                                           
 .06الحجاج عند أرسطو، ص  ،هشام الريفي 1

 .22: المرجع نفسه، صينظر - 2
 .27المرجع نفسه، ص 3.
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 :Aristoteالحجاج عند أرسطو  -ت
يعد أرسطو الفيلسوف األبرز واألمثل من بعد أستاذه أفالطون والذي أخذ منحنى مختلفا عنه 
وعن السابقين سواء مع صناع الكالم السفسطائيين عبارة عن أداة أو تقنية حجاجية ذات مشروعية 

ت داخل الفضاء العام للمدينة و تتميز ببالغة االستدالل أكثر من ماهي بالغة مشاعر في المناظرا
مثلما كانت عليه الحال عند صناع الكالم  السفسطائيين وكذلك مع األفالطونيين التي انحصرت في 
النقاش الفلسفي، فبالغة أرسطو امتدت  لتشمل أبعد من المجال القضائي لتصل إلى كل الجوانب 

يستخدم فيها الحجاج فأصبحت عنده لها بعد عام مقارنة لما كانت عليه من قبل، حيث انحصر التي 
في األخالق والعواطف. من األعمال والدراسات التي تناولها في درسه البالغي آراءه المتعلقة بالحجاج 

 La)ابة طفقد قّدم مفهوما له حيث جعله عنصرا أو قاسما مشتركا بين الخطابة والجدل وذلك أن الخ
rhétorique)  هي  –بالمفهوم اليوناني كما هو مترجم عند علماء العرب القدامى  –أو الريطوريقا

ي صّرح أوليفالوظيفة األساسية كما أكد و عبارة عن فن اإلقناع عن طريق الخطاب فاإلقناع هو 
 في كل حالة قائال "أن مهمة الخطابة ليست اإلقناع بقدر ما هي البحث (Oliver Repaul)روبول 

 .1عن الوسائل الموحدة اإلقناع"
فقد أكّد أرسطو من خالل مؤلفاته أن الحجاج موجود في الخطابة كما هو كذلك في الجدل 
بمعنى أن الحجاج قاسم مشترك بينهما فكل من الخطابة والجدل يعتمدان على الحجاج باعتبار أن 

 إقناع اآلخر أما الحجاج الخطبي يختلفالحجاج الجدلي يدور بين شخصين اثنين فيحاول كل طرف 
و يتشابه دلي فهألنه يقوم بتوجيه الفعل إلى جمهرة شعب فهو حجاج جماهيري بخالف الحجاج الج

يرمى كل واحد منهما إلى إقناع اآلخر والتأثير فيه فإذن هذان الفنين يجمعها يدور بين طرفين و 
 .2الحجاج فهما "قوتان ال نتاج الحجاج"

 :صلة بينهما من خالل الجدول اآلتيمجموعة من النقاط الفاويمكن وضع 

  

                                                           
 .262، صوهشام الريفي، الحجاج عند أرسط -1
قافة عامة، وزارة الثلثقافية الدوى، دار الشؤون ابعبد الرحمن  :، تريمةالخطابة، الترجمة العربية القد ،أرسطو طاليس -2
 .23 ص، 2720 ،اإلعالم، بغدادو 
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 Rhétorique الخطابة Dialectiqueالجدل
 مشاركةالجدل يتميز بطابع الحوار و 

 الطرفين ضرورية فيتقاسمان السؤال 

 الجوابو  

نماالخطابة ال تقوم على السؤال والجواب و   ا 

تتميز بطابع المناقشة فوظيفة الخطابة ككل هي 
 لة إقناع بحكم مامحاو 

 الجدل حجاج تبكيتي بحيث يحاول كل

 طرف قصارى جهة من أجل إيصال 

 ليس من المشترطرأي الطرف اآلخر و  

 أن يكون مقنعا بحجاج المجيب 

برمي جهد الخطيب إلى الخطابة حجاج إقناعي 
 توجيه الفعلهدف عملية و 

 الجدل يستعمل البرهان وسيلة لتحقيق

 ل فيكتسي بعده اليقين عبر االستدال 

 الموضوعي ليحقق االقتناع أي القناعة 

 الذاتية

 الخطابة ترمي إلى اإلقناع بواسطة تمرير

 المحتمل إلى األذهان 

 الحكمالجدل يقيم المسافة بين السامع و 

 الذي كان له في بداية الجدل 

 الحكمخطابة ترفع المسافة بين السامع و ال

 الذي يريده الخطيب أن يقتنع به 

 

وتأسيسا لما سبق يعتبر أرسطو البالغة فنا خطابيا بامتياز، وذلك باالستعانة بسلسلة من 
الوسائل واألدوات الحجاجية واالستداللية وأيضا يستعين بمنطقية التأثير على اآلخر وذلك ذهنيا 
ووجدانيا ويتحقق الحجاج بحسب أرسطو عبر اللوغوس الذي يعني الكالم واستعمال حجج وأدلة 

ذلك عن طريق اإليتوس الذي يشتمل في مجموعة من القيم األخالقية، والفضائل التي يجب أن وك
تتوفر لدي كل خطيب وأيضا نجد الباتوس الذي يتعلق بالمخاطب ويكون في شكل أهواء وانفعاالت 
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وكل هذا يستعين به المتكلم قصد التأثير اإلقناع، ويحصل اإلقناع عند أرسطو "حين يهيئ 
ن، ويستمليهم القول الخطابي، حتى يشعروا بانفعال ما، ألننا ال نصدر األحكام على نحو المستمعو 

واحد حسبما نحس باللذة أو األلم والحب والكراهية... والخطاب هو الذي ينتج اإلقناع بينما نستخرج 
خالق، ، فإذن اإلقناع يختص بمعرفة األ1الصحيح والرابح من كل موضوع يحتمل أن يقع فيه اإلقناع"

 الفضائل، االنفعاالت...
 :االستدالل في القول الجدلي-

لقد اهتم أرسطو باألدوات والوسائل المتعلقة باالستدالل وأساليب التحاور باعتبار أن الحجاج 
الجدلي قائم على فعل االستدالل أن يستعمل في شكلين استداللين، هما االستقراء والقياس. فهما 

حجاجية، أما بالنسبة للتصديقات "الحجج" التي يستعين السائل بها صورتان تمثالن الوحدات ال
ة يوجه ن ما يستعين به السائل في العملية الجدليإفالخطيب هو الذي ينشئها ويبتكرها وعليه نقول 

إلى مستمع كوني غير شخصي فهو منطقي ال يعطي االعتبار لنوعية المتلقي والمقام االجتماعي 
 .2ه"والثقافي الذي يكون في

فاالستقراء والقياس بهذا المعنى بهما تتحقق الوحدات الحجاجية، ففي فن الجدل قد نجد قياس 
، ونجد أيضا استقراء جدلي، وفي الخطابة قياس (Syllogisme dialectique)جدلي 
والمثل هو نوع من االستقراء  (Exemple)، وفيها مثل أو ضمير  (Syllogisme oratoire)خطبي

 فكل هذه األدوات والوسائل هي وحدات حجاجية.بحسب أرسطو 

 الضروب الخطابية:-
قد اقترح أرسطو التمييز بين كل أنماط المختلفة من المتلقين وهذا االختالف القائم يؤدي حتما 
على تنوع المواقف االجتماعية التي ينتشر فيها فن اإلقناع فيظهر في رأي أرسطو أن كل خطاب 

همة، المتكلم، الموضوع الذي هو في صدر الحديث عنه والشخص الذي يتوقف على ثالثة أجزاء م
يوجه إليه الخطاب. وفي رأي أرسطو ما دام هناك تنوع ألنماط المتلقين فإنه يكون هناك ضروب 
خطابية مختلفة وهذا الجزء يعتبر بالجزء األهم في الدراسة البالغية األرسطية "ما أنواع المتلقين"، فقد 

 وضع ثالثة أنواع مختلفة من المتلقين المتمثلة في: ذهب أرسطو إلى
 من يشهد الخطاب –" 

                                                           
 .23 -22المغرب، د ت، ص ، نظريات الحجاج ،جميل حمداوي  1

 .226-267ص القاهرة، د ت، االتصال، دار غريب،جميل عبد المجيد، البالغة و  :ينظر -2
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 .1ومن يحكم على وقف حدث في الماضي، وذلك الذي يحكم على موقف مستقبلي" –
  (épidictique)فيقصد بالمتلقي األول هو المستمع لذلك الخطاب ويطلق عليه باالستداللي

 الحكم بالمعنى الحرفي وينحصر في إطار قضية.وطبيعة خطابه هو المدح، أما المتلقي هو 
، والمتلقي الثالث والذي (Judiciaire)وهذا النوع من الخطاب ينتهي إلى الخطابات القضائية 

هو العضو في المجلي، وهو الذي يتوجب عليه اختيار سياسة مستقيلة، وهذا النوع من الخطاب 
 تنطبق على الخطابات االستشارية.

 :يات الغربية المعاصرةاج في النظر الحج-2

 :Chaïm Perelemanالحجاج عند شاييم بيرلمان  -أ

 :La nouvelle Rhétoriqueالبالغة الجديدة -

بعد انحراف مسار الدرس البالغي من الجانب الحجاجي ليوجه اهتمامه بالبعد الجمالي 
عادة قراءة إ  والزخرف القولي والتنميق اللفظي، ظهرت طائفة من البالغيين الغربيين المعاصرين

د ي قالب علمي جديد، ونجالموروث القديم، وا عطاءه صبغة جديدة تتماشى مع روح العصر وذلك ف
جونيت، تودوروف واللساني البلجيكي صاحب اإلسهامات الكبيرة شاييم  روالن بارت، جيرار من بينهم

 اللذين حملوا لواء النهضة البالغية.  Tyticaبيرلمان و زميلته تيتكا
لإلسهامات الكثيرة التي حققها بيرلمان، جعلت منه قطبا بالغيا بارزا بين أقرانه وذلك  ونظرا

قائال :"إن الثورة الكبرى في البالغة خالل هذا القرن قد  (Michel Mayer)باعتراف ميشال مايير
ت في ، وقد أّكد إذن أن الثورة البالغية التي حدث2أنجزها سواء سلمنا بذلك أم ال" شاييم بيرلمان

هب إليه خالف ما ذالعصر الحديث كانت على يد بيرلمان. وهذه الثورة شكلت فتحا بالغيا جديدا ب
بل من صلب النظرية الكالسيكية حققه من النجاح لم يأت من العدم ، لكن ما أرسطو في بعضها

 األرسطية.

                                                           
، 2622 جّدة، ،2ك عبد العزيز، طمعة الملمطابع جا تر: محمد صالح الغامدي، ، تاريخ نظريات الحجاج،فيليب بروتون  1

 .36ص
 .2ص ،2626سطيف،  ،66ع نسانية،االعلوم المجلة  ،الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، بوزناشة نور الدين -2
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الفيلسوف  تإن التطور الذي يعرفه الدرس البالغي في عصرنا الحالي يعود الفضل إلى كتابا
 Traité deوالقانوني واألستاذ الجامعي شاييم بيرلمان وزميلته تيتكا، من خالل كتابهما

l’argumentation, la nouvelle rhétorique  وأعيد طبعه عدة مرات  0521الذي نشر عام
( والطبعة األخيرة هي التي يستند عليها العديد من الباحثين في 0554، 0511، 0591ـ 0591)

ساتهم، ومن خالل كتابه المعنون بالبالغة الجديدة تناول فيه دراسة وسائل التأثير في المخاطبين درا
نما التأثير حسب بيرلمان  وذلك بمختلف مستوياتهم دون االستعانة بالمغالطات، ووسائل التحريض، وا 

لقانوني ا يتحقق وفق أسس عقالنية و يعتبر بيرلمان "المؤسس الحقيقي للحجاج الخطابي والحجاج
، 1مبرر"المعقول والعدل الى مفاهيم أساسية أهمها الحقيقة و والحجاج العلمي في آن، ولبناء الحجاج عل

فالبالغة البرلمانية أسست على أسس عقالنية، وذلك بين أجل اإلقناع والتأثير في المتلقي ألن 
ور اليقينية يا، وال يتعلق باألمالحجاج ال يكون إال في األمور المثيرة للشك، وتتطلب جهدا فكريا وعقل

إال في حالة قبولها للطعن، وذلك من أجل كشف اللبس، فالحجاج يعرفه بيرلمان "هو دراسة تقنيات 
الخطابات من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعطى عليها من أطروحات أو أن تزيد في 

ف الذي وضعه هو أن يسعى كل فرد يفضل ، فالحجاج عند بيرلمان حسب التعري2درجة ذلك التسليم"
فكرة أو بضاعة أو معتقد ويكون في سياق الحرية من أجل تحقيق التأثير والتفعيل في الطرف الثاني 
 )المتلقي(، وذلك من خالل األفكار التي يقدسها )المخاطب( دون اللجوء إلى العنف وكل ما شابهه.

لجمهور ذلك بحسب انه قسم الحجاج لقسمين و ان، نجد أإضافة إلى التحديد الذي وضعه بيرلم
 المتلقي:

 الذي "يهدف إقناع الجمهور الخاص"  L’argumentation persuasiveالحجاج اإلقناعي -0
 .3: الذي هو هدف الحجاج يقوم على الحرية" Convictionالحجاج اإلقتناعي -4

اق الحرية لك في سيإن الحجاج في تصور بيرلمان قائم على إقناع الطرف الثاني )المتلقي( وذ
 والحوار دون اللجوء إلى أساليب تضليلية أو استعمال أساليب المراوغة.

                                                           
 .260، الحجاج في البالغة المعاصرة، ص محمد سالم محمد األمين الطلبة - 1

2-Chaïm Perelman et Lucie Olbechts Tytica, traité de l’argumentation 5eme édition de 

l’université de Bruxelles, 1992, p5. 
، الدار 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الّنظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية، ،محمد طروس 3

 .202ص ، 2665البيضاء، 
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متمثلة الالتي تأسس عليها و  ويقدم بيرلمان ضمن نظرية البالغة الجديدة مجموع من المالمح
 في:

 أنه يتوجه إلى سامع -0
 مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالية -4
 رة منطقية بمعنى الكلمةال يفترق تقدمه إلى تناميه إلى ضرو  -3
 .1ليست نتائجه ملزمة -2

ومن خالل التحديدات والمالمح التي وضعها بيرلمان: إن الحجاج مبني على المعقول والحرية، 
 الحوار، المحتمل من أجل الوصول إلى الوفاق بين األطراف التخاطبية.

ي الذي البعض الجمال نستنتج من ما قدمته النظرية البرلمانية أنها أخرجت الدرس البالغي من
انحصرت فيه، وأخذت طابعا علميا بامتياز وحاولت تطويره ليصبح مبحثا علميا يتماشى مع روح 

 العصر.

 :Stéphane Toulminالحجاج عند ستيفان تولمين  -ب
أتى من صلب الكالسيكية األرسطية    Perelemanإن اإلنجاز البالغي الذي حققه بيرلمان 

جاجية، باعتبار أن أرسطو وضع حجر األساس للدرس البالغي أو )النظرية التي تلونت بالصبغة الح
الحجاجية( وقام بتطويرها بيرلمان بشكل يتماشى مع روح العصر وارتسمت مالمحها انطالقا من 
مؤلفاته البالغية وشّكل ذلك فتحا بالغيا جديدا على العديد من البالغين الذين أنجزوا أبحاث بالغية 

ئة النظرية الذي تنتمي بي-مؤلفات التي وضعها، فنجد من بين هؤالء فيلسوف المعرفة انطالقا من ال
ن عارضوا يعتبر من الذيين التي سادت حتى منتصف القرن، و تولم-والمفهومية للوضعية المنطقية

 الوضعية المنطقية و ذلك من أجل تنوير النظرية الحجاجية.
لتداولي )شارل موريس، أوستين، سيرل، فالحجاج له ُيتناول من طرف أعالم الدرس ا 

غرايس...( فيمكن القول قد نجد بعض مفاهيم الحجاج والحجة في دراسات هؤالء لكن دون أن يضعوا 
 نظرية حجاجية حقيقية.

                                                           
 .226، ص 2665 المغرب، ،2، طالشرق  إفريقيالتداول، ايل و يمحمد العمري، البالغة الجديدة بين التخينظر:  1
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ولكن تولمين يعتبر من أحد أعالم الدرس الحجاجي الذي ساهم في تطويره وذلك من خالل  
ويحدد تولمين أن الحجاج   (Les usages de l’Argumentation)كتابه )استعماالت الحجاج

 والمنطق متوازيان ال يتقاطعان.
نما قام باألخرى يعتقد المنطق من تشكيله الرياضي   فتولمين "لم يلقى بالحجاج خارج المنطقي وا 

نما قام بمهاجمة المنطق الصوري إذ حاول  1ودفعه باتجاه الحجاج" فتولمين لم يقم بمهاجمة المنطق وا 
 سلكمنطق قد ُحِرَم من جزء التطبيق و ن يجعل المنطق من علم صوري إلى علم ممارسة ألن الأ

 طريقا مسدودا.
ويتحدد الحجاج عنده في كونه حجاجا منطقيا يستند على المنطق لتنظيم الحجج في الوظيفة  

ائف، ثانوي ظالتعليلية باعتبار" التعليل هو الوظيفة األساسية للحجج، وما عداه من استعماالت وو 
 .2ومشوش"

فالحجج تميز بالوظيفة التعليلية أو ما يسمى بالتبريرية التي ترمي إلى إقناع المرء ألن الحجة 
ثباتها وفحصها.  التي تقدم يجب أن ُتعلل وا 

 تعريف الحجة عند تولمين:-

 (Proposition)تتميز الحجة عند تولمين بوظيفتها التبريرية "فالحجة عنده هي كل قضية  
(clains) نقدمها كتأكيدات(assertions)  3 ومصاغة بشكل أو بآخر كأسباب(Grounds) 

 )فالقضية( بمثابة الجزء من الحجة وفيما تقدم الفكرة أو مسألة أو وجهة نظر.
 أما بالنسبة لمصطلحي )سبب(، )دافع(:

أما  .غيرات للعنصرين المكونين للحجاجفالمصطلح األول)السبب(: يشير إلى مجموعة المت
مصطلح الثاني)دافع(، فهو عبارة عن مجموعة من األشياء التي يمكن أن نطرحها لمساندة ذلك 

 االقتراح المقدم.
فمن خالل هذا ينطلق تولمين بتقديم سمة للحجاج أنه يتميز بخاصة التعدد والتشكل وذلك 

ا لة التي يقدمهألمثللحجاج أنه يتميز بخاصية التعدد والتشكل وذلك انطالقا من مجموعة من ا

                                                           
 .57ص ريات الحجاج،، تاريخ نظفيليب بروتون  -1
 .02، ص ة اللسانيةالمنطقية من خالل الدراسات البالغية و يمحمد طروس، النظرية الحجاج -2
 .06تاريخ نظريات الحجاج، ص فيليب بروتون: - 3
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بالتقصير ضد أحد أرباب العمل، الدفاع عن شخصية  ادعاء"تنبؤ بأحوال جوية،  :والمتمثلة في
 .1شخص ما، تعليق على عمل رسام"تشخيص طبي، التشكيك في مصداقية  تاريخية،

على أسباب ي والمالحظ في كل هذه الحاالت المقدمة من طرف تولمين أن كل قضية تحو 
 ومعنى ذلك أن كل قضية يمكنكون مصرحة أو ضمنية في كل حالة، األسباب قد ت تدعيمها، وهذه

أن تستدعي تحديدا أكثر لألسباب فهي تستند عليها وتبررها وهي بمثابة مبررات أو معطيات أو أدلة 
أو اعتبارات أو خصائص )حال مستقبلي، دعوى، تشخيص، اتهام(. فإذن الحجة عند تولمن "عبارة 

 .2من قضية وسبب أو عدة أسباب تثبتها" عن خليط مكون 
وهذا ما دفع بتولمين مؤكدا في فكرته أن الحجة تمارس وظيفة تبريرية )تعليلية( فهي أصله 

 وكل وظيفة أخرى هي ثانوية.

 حقل الحجاج:-

بما أن الحجاج يتميز بسمة التنوع والتعدد أدى هذا بتولمين إلى وضع مصطلح "الحقل"  
(Champ)د الحجج يؤدي حتما إلى التفكير في العديد من التأكيدات واألسباب وبالتالي . فميزة تعد

 يتشكل منها حجاج ما.

ويضيف إلى فكرته تولمين أن من الممكن أن تحتوي القضية على أسباب التي تبررها تحمل 
 س.كطبيعة مختلفة فمثال إذا تعلق األمر بتشخيص طبي أو التقييم الفني والحالة الثانية يكون الع

ولقد استعان تولمين بمصطلح "الحقل" ليؤكد فكرة ارتباط الحجج بنوع المنطق ونجد أنه وضع  
تعريفا غير مباشر لهذا المصطلح "نعتبر الحجتين منتميتين إلى نفس الحقل حين تكون المعطيات 

مختلفين،  نوالنتائج المكونة لكل واحدة منهما، من نفس النوع المنطقي، ونعتبرهما تنتميان إلى حقلي
، فمثال تشخيصان لطبيبين عن مريضين 3حيث ال تكون األسس والنتائج من نفس النوع المنطقي"

ل آخر )الحقل قمختلفين فإنهما ينتميان لنفس الحقل الحجاجي، وأما التقييم الفني فإنه ينتمي لح
 الثاني(.

                                                           
 .02المرجع نفسه، ص - 1
 .02تاريخ نظريات الحجاج، ص :فيليب بروتون  - 2

3 - e de Brabantes, paris, ,philipp2Toulmin stephane (1993) les usages de l’argumentation, trad

France. :03، صةاللسانيو المنطقية ة من خالل الدراسات البالغية و ياجمحمد طروس، النظرية الحج. نقال عن. 
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 أنواع الحجج:-

ين حليلية والحجج الجوهرية والفروق بومن خالل كتاب تولمين نجد أّن الفروق بين الحجج الت 
الحجج الصالحة والحجج غير الصالحة غير المستخدمة لضامن والفروق بين الحجج التي تحتوي 

لكن تولمين قد ركز في  .1على مصطلحات منطقية والفروق بين الحجج الالزمة والحجج المحتملة
ه من خالل وهرية وهو النوع الذي نركز عليكتابه على التمييز القائم بين الحجج التحليلية والحجج الج

 بحثنا هذا.
فالحجة التحليلية عند تولمين "هي حجة تكون قضيتها موجودة بطريقة ما في األسباب وأن 
قضيتها موجودة بطريقة ما في األسباب أو أن قضيتها ال تحتوي على معلومات غير موجودة سلفا 

 من الحجج، القياس عطي تولمين لهذا النوعيب سواء كلن ذبك ضمنية أو صريحة و في األسبا
 :المضمر التالي
 آن هي إحدى أخوات جاك  
 كل أخوات جاك شعرهن أصهب  
 2إذا فشعر آن أصهب  

 في الحجج التحليلية يعني قبول األسباب قبول ضمني للقضية.
ومة لأما الحجة الجوهرية فهي عكس الحجة التحليلية "حجة ال تحتوي فيها األسباب على المع

 .3المقدمة في القضية"
 ي األسباب والمثال الدال على ذلك:بمعنى أن القضية تحتوي على معلومات غير متوفرة ف

 ."آن هي إحدى أخوات جاك"
كل أخوات جاك الالتي رأيناهم حتى اآلن شعرهن أصهب، إذا فهن المحتمل أن يكون شعر 

 .4أن أصهب"
مثل الذي يترق بين هاذين النوعين من الحجج و ف ومن خالل األمثلة المقدمة نالحظ أن هناك 

في درجة المعرفة بالوقف الذي يتمحور حوله الحجاج وهذا يسمح لنا أن نستنتج أن الحجج الرياضية 
                                                           

 .13، ص اجيب بروتون: تاريخ نظريات الحجفيل - 1
 .13المرجع نفسه، ص -2
 .13المرجع نفسه، ص  - 3
 .13المرجع نفسه، ص  - 4
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هي أكثر الحجج تحليلية فهي عبارة عن نظام رياضي يعطي بالضرورة كل المعارف التي نسعى 
 بالقيام بها.

 Toulminنموذج الحجة عند تولمين -

تتميز الحجة لدى تولمين بالديناميكية والنشاط وذلك يمثله من خالل النموذج الذي قدمه  
والحجة عند تولمين تتأسس على ثالثة أركان هي المعطى، النتيجة، الضمان وهو رسم يقوم بتحديد 
هدية المعطى، فهي نتيجة تستمد مشروعيتها من طبيعة الضامن ويضيف إلى األركان التي سبقت 

يكون في كثير من األحيان لرفض القضية المطروحة ن مهمين هما الموجه واالستثناء و نصريع
النتباه ذلك ليثريه، فيوجه ااألساس الذي يبني عليه الضمان و  ويضف إلى سابق العناصر عنصر

 إلى االستثناء باعتباره تشكيال جديدا للنتيجة.
بله يته )القياس الحجاجي( فلقد كان قواعتمادا على المصطلحات التي وضعها تولمين في نظر 

أرسطو وضع مصطلحات للقياس الحجاجي، فقد كان القياس األرسطي يتكون من: مقدمة كبيرة، 
 مقدمة صغرى ونتيجة.

وأما تولمين كما الحظنا سابقا أنه وضع مصطلحات جديدة لقياسه الحجاجي، إذ سعى  
االنتقال من الحجة إلى المقدمة الصغرى ألنها تسمح ب (La loi de passage)المقدمة الكبرى 

لى النتيجة ثم أضاف عناصر أخرى ثانوية مثل السند الذي هو مرجع لقانون العبور، وعالمة القوة  وا 
 التي تزيد أو تنقص النتيجة.

 :نعثر على ثالثة أركان أساسية وهيالرسم األول: 
  donnéeالمعطى رمزه )م( 

  garantieالضمان رمزه )ض(
  conclusionجة رمزها )ن(النتي
 

 

 
 

 م

   إذن: ن م 

 نظرا إلى أّن ض
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 :مثال

 

 

 

: يمثل هذا الرسم حجاج أدق من الحجاج السابق ويضيف إليه عنصرين هما الرسم الثاني
مصطلحي "الموجه" الذي يرمز إليه بـ )ج( و"االستثناء" الذي رمز له بـ )س( والذي يحمل شروط 

 :رفض القضية، فيصبح الرسم كالتالي
 

 

 

 

 :مثال

 

 

 

 

اس )أ( ذلك بإدخال عنصر األسأكثر مقارنة بالرسمين السابقين و فيه تدقيق م الثالث: و الرس
 :الضامن )ض( ويكون الرسم كالتاليالذي يبني عليه 

 

ن: ج، إذن  م 

 نظرا إلى أن ض
 اللهم إال إذا: س

 : ج )من شبه المؤكد(، ن أنه ليس شيعاإذن م )علي تونسي(

 بية التونيس ليسوا شيعة(نظرا إلى أن ض )أغل

 

 : س )تشيع أثناء دراسة بجامعات ايران(اللهم إال إذا

 م

   إذن: ن )هو ليس شيعيا (م )علي تونسي

 نظرا إلى أّن ض )أغلبية التونسيين ليسوا شيعة
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  :مثال

 

 

 

 

 

 (donnée) ىإن البنية الحجاجية عند تولمين تتأسس على ثالثة أركان رئيسة هي: المعط
ويمكن تمثيله على  (garantie)، والضمان (conclusion)ونستطيع تسميته بالحجة، والنتيجة 

 :الشكل اآلتي

 

 

 

 .من بين النماذج التي تقوم عليها النظرية الحجاجيةويعد نموذج تولمين الحجاجي 

 إذن : ج، ن م 

 نظرا إلى أن ض 
 اللهم إال إذا: س  

 بحكم أن أ
 

 إذن : ج )من شبه المؤكد(، ن أنه ليس شعيا م )علي تونسي(

 نظرا إلى أن ض )أغلبية التونيس ليسوا شيعة(

 س )تشيع أثناء دراسة بجامعات إيران( اللهم إال إذا : 

 : أ )نسبة الشيعة ال تكاد تذكر في تونس(بحكم أن

 

 النتيجة الحجة

 الضامن
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فالحجاج إذن في هذا المنظور منطق طبيعي بالغي ودراسته تعني الكشف عن اآلليات التي 
 يتم بها بناء الخطاب.

 :(Michel Mayer)يشال ماييرالحجاج عند م-ت
يعد ميشال مايير من أبرز الباحثين البالغين المعاصرين الذين جاءوا من بعد بيرلمان، بحيث  

قدم للدرس البالغي والحجاجي خدمات جليلة ساهمت في إعالء شأن هاذين الدرسين، فمايير إذن 
مؤكدا في فكرته أن  (Questionnement)أسس نظريته على أساس فكرة التساؤل أو المساءلة 

 الوصول إلى السؤال الجوهري يعد أهم خطوة في أية نظرية.
فنظرية المساءلة التي وضع أسسها ومبادئها مايير تدرس الخطاب من حيث طبيعته ووظيفته 

 .ويعد ركن من أركان عملية التفلسف

 :الحجاج عند مايير-
ده هو وظيفة التساؤلية فالكالم عنو جاج اتصلت كثيرا بطبيعة الكالم إن أفكار مايير في الح

إشارة السؤال، ومن ثم يتولد نقاش بالتالي يكون هناك حجاج فالنجاح عند مايير محايث الستعمال 
الكالم ألن الكالم يتضمن بالقوة سؤاال يستمد منه داللته، والحجاج ال يتصل بضرب من الخطابات 

 .1وغيره" مخصوص بل يشمل ضروب الخطاب الشفري المكتوب األدبي
فالحجاج عنده متعلق بنظرية المساءلة فهو ضرورة تؤدي إلى نتيجة "الحجاج هو دراسة العالقة 

 2القائمة بين ظاهر الكالم وضمنيه"
ويوظف مايير مفهومين أساسين في عملية الحجاج هما : الضمني والصريح وهذا األخير 

، بمعنى 3فة لإلجابة عن السؤال الواحديقصد به ظاهر السؤال، أما الضمني تلك اإلمكانات المختل
أن الحجاج الضمني يحتوي على إمكانات ونحن نستنتجها وفق ما يميله المقام وقد تكون نتيجة 
مقنعة أو غير مقنعة، فإذن الحجاج عند مايير يقوم على قسمين صريح وضمني وبالتالي يكون 

                                                           
أهم نظريات الحجاج في التقاليد  :الغة من خالل نظرية المساءلة لمشال مايير، ضمن كتاببال ،محمد علي القارضي -1
 .27، ص مغربية من أرسطو إلى اليو ال
، 2662 ، تونس،داب، منوبةمنشورات كلية اآل، خالل أهم خصائصه األسلوبيةمن  الحجاج في القرآن ة،لعبد هللا صو  - 2.

 .66ص
 .370، ص ينظر: المرجع نفسه -3
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ؤال اب أو وجهة نظر يجاب بها عن سنصفه للمتكلم ونصفه للسامع، فإذن الحجة عنده عبارة عن جو 
مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك الجواب أو يمكن ان نقول ان الحجة هي عبارة عن جواب 

 .1الجواب نفسه لسؤال ضمنى يستخرج من
فالسؤال عند مايير ما هو إال مشكلة يتطلب لها حال، وحلها يتوقف في اإلجابة عنها ويفهم 

لة موجودة فعال، وذلك أن المتلقي في النهاية هو الذي يقرأ الحجج الصريحة منها ضمنيا أن تلك المشك
لك من ذيقوم باستنتاجها بطريقة ضمنية و  أو األجوبة في خطاب ما، فالذي يطرح األسئلة هو الذي

يستعين بالمعطيات المتوفرة في المقام أي بمساعدة معطيات دمة في الخطاب و خالل األجوبة المق
 مقامية.

الحجاج الصريح عبارة عن حجة يحتوي على جواب مصرح به أما الحجاج الضمني  بمعنى
 نجده في السؤال ويكتشفه المتلقي انطالقا من معطيات مقامية.

 فالحجاج عند مايير هو عبارة عن إشارة أسئلة والتي على شكل )السؤال/الجواب(

 الحجاج في القرآن الكريم: -3
 :ان العرب( على النحو التاليي )لسُيعرف ابن المنظور "الحجاج" ف

ند ع: البرهان وقيل الحجة ما دوفع به الخضم والحجة الوجه الذي يكون به الظفر "الحجة
أي اتخذه حجة... والحجة الدليل : التخاصم، االحتجاج من احتج بالشيء ججاحالخصوصة... الت

 .2البرهان، وأحّج خصمي أي أغلبه بالحجة"و 
الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محجاج أي جدل،  : الحجة الوجهوقال األزهري 

 .3بالحجة" آدم موسى: أي ُعلبه على: "فحّج أي ُعلبُه على حجته، وفي الحديث وحجه

ومن هذا المنطلق نستخلص أن الحجاج هو ذلك الخصام والخالف بواسطة الحجج والبراهين 
 .4ذا ألن مفهوم الجدل "مقابلة الحجة بالحجة"واألدلة، وبهذا يكون الحجاج والجدول مترادفان، وه

                                                           
 .62ص من خالل أهم خصائصه األسلوبية،الحجاج في القرآن  ة،لعبد هللا صو   1

، 2776، ، بيروت2 دار صادر، ط، 2المجلدالمنظور، لسان العرب،  أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن -2
 .220ص مادة )ح ج ج(، 

 .222ص مادة )ح ج ج(، ، 2772، 2، ط2المصدر نفسه، مج - 3
 .222ص مادة )ح ج ج(، ، 3، ط2المصدر نفسه، مج -4
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يظهر هذا جليا في قوله "هو رجل ل من الحجاج مرادف للجدل و عور يجكما أن ابن المنظ
: تعادوا وتخاصموا شتّدت خصومته )...( وتجادل القوم، و"جدل الرجل جداال، ا1محجاج أي جدل"

 .2وتضاعفوا، وجادل ناقش بالحجج والداللة"
نستنتج أن الجدول من متطلبات الحجاج الرئيسية، حيث يقتضي األمر وجود  من خالل هذا

 طرفين بينهما خالف ويحاول كل واحد منهما إقناع اآلخر بوجهة نظره.
أما عبد القاهر الجرجاني فيقول في هذا الشأن: "الحجة ما دّل به على صحة الدعوى، وقيل 

 .3الحجة والدليل واحد"
الحجاج والجدل إال أن معناهما يتخلله بعض المفارقات الطفيفة في  رغم كل هذا التداخل بين

ُتق شاستخدام القرآن الكريم إياهما أشار إليه )محمد الطاهر بن عاشور( فقد قال في شأن حاج وما ا
،  ]421 سورة البقرة، اآلية ))َأَلْم َتَر ِإَلى الِذي َحاّج ِإْبراِهيْم ِفْي َرّبِه ))منه عند تفسير قوله تعالى: 

"معنى )حّج( خاصم و هو فعل جاء على وزن مفاعلة وال يعرف لحاج في االستعمال في فعل مجّرد 
دال على وقوع الخصام. وال تعرف المادة التي اشتق منها، ومن العجيب أن الحجة في كالم العرب 

ه ألغلب أنن اأالبرهان المصّدق للدعوى، مع أن حاج ال يستعمل غالبا إال في معنى المخاصمة و 
 .4يفيد خصام بباطل"

َواَل ُتَجاِدْل َعْن الِذْيَن َيْخَتاُنوَن َأْنُفَسُهْم(( سورة  ((وقال في شأن الجدل عند تفسير قوله تعالى:
فيه، وهي منازعة ، "والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجة 019النساء، اآلية 
يراد الوقا 5غير برأيك"البالقول إلقناع  حجة عليه، ل في موضع آخر "المجادلة: المخاصمة بالقول وا 

 . ))َواَل ِجَداَل ِفي الَحجِّ ( فتكون في الخير كقوله:
من هنا نخلص إلى أن ابن عاشور نبه إلى نقطتين هامتين فيما يخص الجدل والحجاج، 

ي أشار ة األولى التفنجدهما يتفقان على إن كل منهما يقتضي وجود المخاصمة لقيامه، هذه النقط
إليها، أما النقطة الثانية فهي تتمثل في أّن الحجاج يقوم في أغلب األحيان على الباطل، في حين 

                                                           
 .222صمادة )ح ج ج(،  ،2المجلدالمنظور، لسان العرب،  أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن -1
 .222ص ج(، مادة )ح ج المصدر نفسه،- 2
 .256، ص2665، بيروت، 2دار الكتاب العربي، ط اإلعجاز،ل عبد القاهر الجرجابي، دالئ - 3
، جامعة ماجستير ة، مخطوطيالنوو  بعون ر األ اإلقناعفي الخطاب النبوي : دراسة في وسائل الحجاج هشام فروم، تجليات -4

 .66ص، 2667-2662الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية 
 .22مرجع نفسه، صال 5 
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الخير وهو يستشهد بهذا بآليات من الباطل ومنه ما يقوم على الحق و  أّن الجدل منه ما بقوم على
 القرآن الكريم.

ل هذه اإلشارة نجد أن الجدال هو القدرة ومنها يمكن االختالف بين معنى اللفظين، ومن خال
ظهارها وفي القف نفسه بطلب البرهان، ويقصد التبيين والبيان لتبرير موقفهم بالدليل  على الحجة وا 
كقوله تعالى ))ألم تَر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه هللا الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي 

إبراهيم فإن هللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت  ويميت قال أنا أحيي وأميت قال
 . ]421سورة البقرة، اآلية  [1الذي كفر وهللا ال يهدي القوم الظالمين((

انطالقا من تعريفات الباحثين القدامى من أمثال "ابن المنظور" نجد إن تصورهم للحجاج هو 
 مرادف تماما للجدل.

المحدثين حسب صولة يأتي في مركب عطفي يدل على االعتقاد "إال أن ورودهما في كتب 
بترادفها، وجاء في معجم )الفروق( الفرق بين الحجاج والجدل أن المطلوب بالحجاج: هو ظهور 
الحجة، والمطلوب بالجدال: الرجوع عن المذهب، فإن أصله من الجدل وهو شدة القول ومنُه جدل 

ّيده قوله تعالى: "قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما ، و ُيؤ 2لشّدة قوته من بين الجوارح"
"ْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك  :كذلك في قوله تعالى. و  ]34سورة هود، اآلية  [تعدنا إن كنت من الصادقين"

َمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم ُهَو أَْعَلُم بِ  ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّكَ 
 . ]042سورة النحل، اآلية  [ِباْلُمْهَتِديَن"

كان هدف األنبياء عليهم السالم إدخال أقوامهم في دين هللا عن طريق الموعظة الحسنة بإيراد 
 األدلة والحجج وأبعادهم عن األفراد دائما بالحجج.

أن الحجاج والجدل مصطلحين مرادفين متأثرا في ذلك باألقدمين يرى عبد هللا صوله 
والمحدثين، إال أن هنالك من يرى أن الحجاج أوسع من الجدل، "وليس كل حجاج جدل لذلك كان 
الحجاج هو القاسم المشترك بين الجدول والخطابة باعتبارهما قوتان إلنتاج الحجج، إال أن نوعية 

ذا كا نت المحاجة هي الطريقة التي نطرح بها األدلة، هذا يعني أن أدلتها الحجج تختلف بينهما. وا 

                                                           
 .66 ص، ةيالنوو  بعون ر األ اإلقناعدراسة في وسائل  :النبوي في الخطاب الحجاج م فروم، تجليات هشا -1
ت، دتيزي وزو،  ،ماجستير، جامعة مولود معمري  مخطوطعليه السالم،  إبراهيمسعدية لكحل، الحجاج في خطاب النبي  -2

 .22ص
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كثيرة، كاالستقرار والقياس الظاهر وهذا مجاله الجدل والمثل والضمير، ومجاله الخطابة ومن ثم 
 .1نه بوجود على األقل حجاجان: حجاج جدلي وحجاج خطابي"إيمكن القول 

لرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي في كتابه استنادا إلى إحصاء اإلمام ناصح الدين عبد ا
:" أعلم أن هللا سبحانه ذكر لفظة الجدول وما تصرف لقرآن الكريم( حيث يقول)استخراج الجدال من ا

منها في كتابه العزيز في تسعة وعشرين موضعا ولفظة الحجة وما تصرف منها في سبة وعشرين 
مت توصل إليها أهل العلم فنجد أن "مادة )ح.ج.ج( ، أما إذا عمدنا إلى إحصائيات أخرى 2موضعا"

. من هنا نخلص إلى أن هناك بعض 3ومشتقاتها في القرآن هي مذكورة في ثالثة وثالثين موضعا"
المشتقات لم تدخل ضمن اإلحصاء، ويعود هذا لالختالف الكبير بينها وبين مفهوم الحجاج الذي 

 التالية: فنجده وارد في اآليات ت تجسد لنا موضوع الحجاج،نرمي إليه، إال أن القرآن الكريم زاخر بآيا
 . ]421سورة البقرة، اآلية  [)ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه( 

 . ]10سورة آل عمران، اآلية  [)فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم( 
 . ]41سورة آل عمران ، اآلية  [)فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هلل( 

 . ]11سورة آل عمران ، اآلية [  الء حاججتم فيما لكن به علم()ها أنتم هؤ 
 . ]11سورة األنعام ، اآلية  [)و حاجه قومه( 

 . ]93سورة آل عمران ، اآلية [ )أو ُيحاجوكم عند ربكم( 
 .  ]91سورة  البقرة ، اآلية [)ليحاجوكم عند ربكم( 

 . ]42ان ، اآلية سورة آل عمر  [ )يا أهل الكتاب لما ُتحاجون في ابراهيم( 
 .  ]035سورة  البقرة ، اآلية  [)قل اتحاجوننا في هللا( 

 . ]11سورة آل عمران ، اآلية [  )فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم(
سورة   [ . )و اللذين يحاجون في هللا( ]11سورة األنعام ، اآلية  [)قال اتحاجوني في هللا( 

 .]01الشورى اآلية 
                                                           

 .22براهيم عليه السالم، ص سعدية لكحل، الحجاج في خطاب النبي ا  1
، 2لمجلدا ة، محلة مجتمع اللغة العربية بدمشق، مفهوم الحجاج في القرآن الكريم، "دراسة مصطلحية،ميار مهابة محفوظ  -2

 .522، ص 3الجزء 

 .526ص المرجع نفسه، -3
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ذ يتحاجون في ال  . )لئال يكون للناس عليكم حّجة( ]9سورة  غافر، اآلية [ نار()وا 
 . ]012سورة  النساء ، اآلية [)لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل( 

 .]12سورة  األنعام ، اآلية  [) وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه( 
 . ]025سورة  األنعام، اآلية [)قل فلله الحجة البالغة( 

 ]02سورة  الشورى ، اآلية [ بيننا و بينكم( )ال حجة
 . ]01سورة  الشورى ، اآلية  [ )حجتهم داحضة عند ربهم(
 .]42سورة  الجاثية ، اآلية  [ )ما كان حجتهم إال أن قالوا(

لغ عشرين صوره با موضوع الحجاج بمختلف أنماطها و من هنا نتبين أن المواضع التي ورد فيه
 موضعا.

يم قوى في داللته، غني في معاينة واسع في مظاهره وأفاقه صح إسناد الحجة وألن القرآن الكر 
ئل هذا يظهر جليا في كتابه، يما يجمعه من دالقوله )قل فلله الحجة البالغة(، و إلى هللا تعالى في 

 .1وآيات يتوجه بها نحو اإلنسان بقصد البيان لكونه مبنيا على الحجة البالغة القاطعة
أّن من الخطاب القرآني والخطاب الحجاجي تجمعهما عالقة وثيقة، إذ أن  عن هذا نخلص إلى

دور كل منها هو الوصول إلى إقناع اآلخر سواء على مستوى سلوكه أو على أفكاره وآرائه ومعتقداته، 
كما أن كلل منهما يتأسس وفق قاعدة لغوية خاصة تقوم على أساس توظيف اللغة داخل بنية معينة 

ستداللية استنتاجية تربط بالُمخاِطب والمخاَطب وفق سياق اجتماعي ونفسي وتواصلي تخضع لقواعد ا
 معين هدفه هو التأثير واإلقناع.

وبهذا ُيعتبر الخطاب القرآني مجاال خصبا عينا باألساليب الحجاجية على تبلينها كما أن له 
قل ه التي يخاطب بها العنماذج وآليات حجاجية يتفرد بها عن باقي الخطابات وهذا من خالل آيات

ا من ، فهو بذلك يمثل وجهالمحضة اإللهيةوالوجدان في كل زمان ومكان ويعود سبب هذا لطبيعتها 
  وجوه اإلعجاز المدرجة في كتابه الكريم عز وجل في عاله.

                                                           
 .526م، "دراسة مصطلحية، ص، محلة مجتمع اللغة العربية بدمشق، مفهوم الحجاج في القرآن الكريميارةمهابة محفوظ  -1
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II . الحجاج :مفهوم 
 :لغة-1

منظور  لعرب البنلقد ورد في المعاجم اللغوية لفظ الحجاج بدالالت مختلفة، فجاء في لسان ا
ر : الحجة الذي يكون به الظفما دفع به الخصم، وقال األزهري  قيل الحجة"الحجة: البرهان، و  قائال:

ة: حجج وحجاج اجج: التخاصم، وجمع الحجحعند الخصومة، وهو رجل محجاج أي جدل، والت
م فحج آديحجه حجا غلبه على حجته وفي الحديث " هوحاجه محاجة وحجاجا: نازعه الحجة. وحج

التي تدل على  Argumentationويقابل هذه اللفظة في اللغة الفرنسية  1موسى أي غلبه الحجة"
وهي مجموعة من الحجج التي تستهدف نتيجة واحدة القيام  Hachetteمعاني كثيرة حسب قاموس 

 .2باستعمال الحجج"
 ذا المصطلح:من بين اآليات التي ذكر فيها هالحجاج في القرآن الكريم كثيرا و ورد 

ُتَنا آَتْيَناهَ  ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم"  اءَنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نَّشَ  َقْوِمهِ  علىا ِإْبَراِهيَم قال تعالى: "َوِتْلَك ُحجَّ
 .(13، اآلية ورة األنعام)س

وفي قوله "والذين يحاجون في هللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم 
 .(01لهم عذاب شديد" )سورة الشورى، اآلية غضب و 

:" فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وقال أيضا
 .(29ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين" )سورة آل عمران، اآلية 

 اصطالحا: -4
وته وخلوصه من بوتقة المنطق إلى العديد من الباحثين، يعود الفضل في بلوغ الحجاج ذر 

فينطلق كل واحد منهم في تعريفه للحجاج بنظرة مخالفة عند األم، فيذهب شايم بيرلمان في تعريفه 
للحجاج أنه "جملة من األساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل المتلقي على اقتناع بما 

                                                           

 222، ص (ج ج ح)مادة ابن منظور )جمال الدين(، لسان العرب،  - 1.
2- Dictionnaire Hachette، sous la direction de ghislainestora, p93. 
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أما "اَلاَلْنْد" يجعله "هو الكيفية التي تقدم بها الحجج  1القتناع"تعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا ا
 2وتنظم"

وفولكييه يعرفه "إجراء يسلكه فرد أو مجموعة لدفع مستمع غلى تبني موقف، اعتمادا على 
 .3إثباتات أو حجج"

وفي الدراسات اللغوية العربية فقد عرفوا الحجاج أيضا بتعاريف متباينة من باحث إلى آخر 
ذا ثبت أن كل منطوق فن جد طه عبد الرحمان في كتابه اللسان والميزان أو التكوثر العقلي قائال "وا 

به يتوقف وصفه بالحجاج على أن يقترن بقصد مزدوج يتجلى في تحصيل المقامين "قصد التوجه"، 
 4"قصد اإلفهام"

ن "عالقة بيأما حمادي صمود عرفه من خالل كتابه تجليات الخطاب البالغي معتبرا إياه 
تتأسس على اللغة و الخاطب يحاول أحد الطرفين أن يؤثر في الطرف  ]أو عدة أطراف [طرفين 

  .5المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله أو يثبت لديه اعتقادا او يميله أو يصنعه صنعا"

                                                           
عالم الكتب  ،من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم - 1

 .22ص  ،2662األردن، ، 2طالحديث، 
 .2، ص يةلسانالطقية و نلدراسات البالغية والممحمد طروس، النظرية الحجاجية من خالل ا -2
 2المرجع نفسه، ص  - 3.
 .232، ص 2772المغرب،  ،2ط : اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمان - 4.
 .220، ص ةالحجاج في البالغة المعاصر  محمد سالم محمد األمين: - 5.
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.III : تعريف اإلقناع 
 لغة: -

ع ناعة، رضي... والقانسه قنعا وقجاء في معجم لسان العرب أن اإلقناع أصله من "قنع بنف
: قنعت إلى فالن، يريد خضعت له... ويقال: فالن شاهد مقنع، أي رضا يقنع به والقناعة الراضي قال

 .1الرضا بالقسم، وأقنعه بالشيء، أي أرضاه، وأقنعني كذا"
 .2القناع الرضا، والقانع الراضي"وفي مختار الصحاح للرازي: القنوع السؤال والتذلل و 

بمعنى "حمل اإلنسان على تصديق  Persuaderتأتي لفظة إقناع في القواميس األجنبية بـ و 
 .3رغبة أو عمل شيء معين"

 اصطالحا:-
يعتبر الدرس البالغي قائم على اإلقناع وذلك من أجل وصول المرسل إلى ذهن المرسل إليه  

 ه القرطاجني بأنه "إنهاضألن "اإلقناع من بين الوظائف التي من أجلها وضعت البالغة، فيعرف
، فاإلقناع يهدف غلى 4النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو اعتقاده"

تغيير وجهة نظر المتلقي عن طريق إقامة حجة، فهو أحد أطراف العملية المتلقون يقبلون ويوافقون 
/الملقي واالقتناع من طرف على وجهة نظره في موضع معين، فاإلقناع يكون من طرف المرسل

 المرسل إليه
 

 

 

 

                                                           
 .272(، صع ن ق)لسان العرب البن امنظور مادة  -1
 .222ص. 2722، ئر، مؤسسة الرسالة، بيروتحمزة فتح هللا، دار البصاو  محمود خاطر :الرازي، مختار الصحاح، ترتيب -2

3-Dictionnaire HACETTE, p 1229 
، 2720بنان، ل، 3سالمي، طحبيب خوجة، دار المغرب االمحمد ال :منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح ،لقرطاجنيحازم ا -4

 .53ص

 (ملقي)مرسل 

 رسالة

 مرسل إليه )متلقي(

 (2إقناع ) (2ناع )تإق
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ذلك بإقناع الجمهور المستمع يعتبره وظيفة من وظائف الخطابة والجدل و أما عند أرسطو ف
م المنفعة. أما شاييمثبت عن طريق أساليب مختلفة ويجب أن يهدف الخطاب غلى الخير و  بأمر

 امة.بإقامة حجج لإلقناع بقضية أو فكرة عبيرلمان اهتم بالمستمع ألنه هو المستهدف لإلقناع وذلك 
  



 الحجاج والخطاب       الفصل األّول:                                                                        
 

35 
 

 :Discours المبحث الثاني: في مفهوم الخطاب
 لغة:-1

" المأخوذ من أصل Discoursيقابل مصطلح الخطاب في الثقافة الغربية اللفظ الفرنسي "
" الذي يعني الجري هنا وهناك أو Discurrers" المشتق من الفعل"Discurusالتيني وهو االسم "

رساب الكالم الجري  يابا، وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي وا  ذهابا وا 
 .1والمحادثة الحرة واالرتجال

أما فيما يخص الثقافة العربية فنجد مصطلح "الخطاب" مشتق من الفعل "خطب"، حيث نجده 
الخطاب  في تحديد مفهوميرد في المعاجم العربية ومنها )لسان العرب( حيث لم يخرج )ابن المنظور( 

يث ماء اللغة قديما وحديثا حعن داللة الكالم ومعاييره وهو الضبط الذي يذهب إليه الكثير من عل
 :يقول

"الخطاب والمخاطبة مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطاب، وهما يتخطبان... 
وخطب الخطاب على المنبر،  والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة. والخطبة مصدر الخطيب.

 .2واختطب يخطب خطابة واسم الكالم الخطبة"
 :نثور المسجع ونحو... وفي التذهيب: إلى أن الخطبة عند العري "الكالم الموذهب أبو اسحاق

 .3الخطبة مثل الرسالة لها أول وآخر..."
 الكالم...: خاطبة أحسن الخطاب وهو المواجهة بفي أساس البالغة للزمخشري: "خطب وورد

 قول: )خطب... الختطب القوم فالنا:وكان بقوم الرجل في النادي في الجاهلية في
جعاه إلى أن يخطب إليهم... ونقول له أنت إال خطب البين الخطبة، فتخيل إليه أنه ذو البيان 

 .5. وأما في معجم العين نجد مصطلح الخطاب يعني "مراجعة الكالم"4في خطبته("

                                                           
توراه، جامعة دكرسالة دراسة تداولية، ، السياسة البن قيبةحجاجي السياسي في كتاب اإلمامة و ال ،ابتسام بن خرافينظر:  -1

 .25، ص2626-2667 اتنة،الحاج لخضر، ب
 .302، صفحة (ب ط خ)ر، لسان العرب، مادة ن المنظو اب -2
، 2770، 2عاللغة العربية، جامعة مولود معمري، مجلة الخطاب، معهد األدب و  هوم الخطاب األدبي،، مفنور الدين السد -3

 .22ص
 .202ص بيروت،، 2، طدار الصادر ،(ب ط خ)محمود بن عمر الزمحشري، أساس البالغة مادة  -4
 .252بيروت، ص، 2طحياء التراث العربي، إفراهيدي، معجم العين، دار الخليل بن أحمد ال - 5
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الواردة أعاله على الحديث أي اللغة –ب من خالل المعاجم اللغوية يدل مصطلح الخطا
المستعملة بين اثنين حيث يكون فيها الكالم موجه من المرسل أي الخطيب إلى المخاطب والغرض 

 منه هو التواصل وبهذا تكون هي لغة التفاعل بين طرفين.

 اصطالحا: -2
 عند العرب:- 

خطاب شأنه شأن أي مصطلح. ويرجع هذا االختالف لقد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم لل
إلى عوامل كثيرة، أهمها هو تعدد التخصصات التي ينتسب إليها الباحثون، أال أنهم يتفقهون على 
أن الخطاب يحيل إلى عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وتشكيله اللغوي، وكذا في تأويله، هذا ما 

 بشروط إنتاجه والظروف المحيطة به.يفرض علينا أن نكون على دراية كاملة 
لهذا و  وهذا نظرا للدور التي تلعبه هذه العناصر تميز خطاب عن آخر وكذا منحه خصوصيته،

السبب نجد لفظ الخطاب يقترن في أغلب األحيان بوصف آخر مثل الخطاب الثقافي الخطاب 
 ....الخلخطاب االجتماعي، الخطاب السياسيالتاريخي، ا

"الخطاب" اهتماما كبيرا من طرف الدارسين سواء في الثقافة الغربية أو لقد حظي مصطلح 
العربية، أما في الثقافة العربية فقد اهتم كل من علماء اللغة والبالغة والفقه والتفسير بإعطاء مفهوم 

ين في ن التباأيعود سبب هذا االهتمام إلى اهتمامهم بدراسة الخطاب القرآني إلى ح للخطاب و واض
 :ضح، كما تبينه التعريفات التاليةوم كان واالمفه
نجد ابن جني في كتابه الخصائص يعرض تحديدا للكالم يحيل به إلى مفهوم الخطاب فيقول: -

. ويقصد بهذا أن الكالم يكتسب معناه من خالل ترابط 1"هو "كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه"
 األلفاظ المركبة له.

ندهم على ما خوطب به وهو كالم حيث نجد اآلمدي يعرف أما األصليون فيدل الخطاب ع-
 .2الخطاب بقوله "إنه اللفظ المتواضع عليه، المقصود به أفهام من هو متهيئ لفهمه"

                                                           

 .22، ص2666دار الكتاب العربي، لبنان، ، 2ججار، محمد على ن :ابن جني: الخصائص: تح - 1.

 .230، ص 2726لكتب العلمية، بيروت، دار ا، 2جاألحكام في أصول األحكام،  ابن حزم الظاهري، - 2.
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من خالل تعريفه هذا فهو يراعي خصوصية قصدية إفهام المستمع الذي يوجه له الخطاب، 
ع حتوى هذا الخطاب أي قصدية السامكذلك يشترط أن يكون هذا المتلقي متهيئا للفهم أي يهمه م

 الذي يتلقى الخطاب.
أما علماء التفسير فقد اهتموا بشرح لفظة الخطاب التي وردت في القرآن الكريم بصيغ متعددة 

اب" مة وفصل الخطمنها صيغة االسم حيث نجدها في ثالث آيات وهي "وشددنا ملكة وأتيناه الحك
السموات واألرض و ما بينهما الرحمان ال يملكون منه  ( وقوله جل شأنه "رب  41)سورة ص اآلية

 ،لنيها وعّزني في الخطاب" )سورة ص(، وقوله تعالى أيضا "فقال أكف39خطابا" )سورة النبأ، اآلية 
 (.43اآلية 

ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما"  كما نجدها ترد أحيانا بصيغة الفعل في قوله تعالى: " وا 
( وكذلك قوله جال في عاله "وال ُتخاطبني في الذين ظلموا فهم ُمغرقون" 31)سورة الفرقان اآلية: 
 .1(39)سورة المؤمنون اآلية 

 ويحصر الزمخشري فصل الخطاب بقوله "البين من الكالم... الذي يتبينه من يخاطب به ال
ق ح: الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد واليلتبس عليه، وأرادت بفصل الخطاب

والباطل، والصواب والخطأ. ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل وال إشباع 
 .2ممل"

كما نجد الرازي يعد صفة فصل الخطاب من الصفات التي كّرم هللا بها بين اإلنسان عن سائر 
ختلفون م المخلوقات، حيث يعتبرها من علميات حصول قدرة اإلدراك والشعور حيث يقول "إن الناس

 في مراتب القدرة على التعبير عّما في الضمير.
فمنهم من يتعّذر عليه الترتيب في بعض الوجوه، ومنهم من يكون قادرا على ضبط المعنى 
والتعبير عنه إلى أقصى الغايات، وكل ما كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت اآلثار الصادرة عن 

ألن ضعف،أانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك اآلثار النفس النطقية في حقه أعظم، وكل ما ك
فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال، ويحضر في الخيال، 

 .3بحيث ال يختلط شيء بشيء، يفصل كل مقام عن مقام"
                                                           

 .22صاألدبي، والخطاب فهوم الخطاب م، نور الدين السد -1
دار الكتاب العربي ، 6جعيون األقاويل في وجوه التأويل، خشري: تفسير الكشاف عن الحقائق وغوامض التنزيل و الزم -2

 .26، ص2762لبنان، 
 .222–222، ص2723 بيروت،، 2ط، الكتب العلمية، 20جمفاتيح الغيب،  ،، التفسير الكبيرمحمد فخر الدين الرازي  -3
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طبين، امن خالل هذه الشروح التي تعرض إليها الرزاي يتضح جليا أن هناك فروقات بين المخ
وف خطابه وطريقة توصيل أفكاره مراعيا في ذلك الظر  غةمرسل له قدرته الخاصة به في صياوأن كل 

 المحيط به.

 عند الغرب:-
أما في الثقافة الغربية فقد ذاع صيت هذا المصطلح في العصر الحديث وهذا لتداخله مع معظم 

 إعطاء مفهوم خاص له وضبط ماهيته الدراسات الحديثة، فقد دأب الكثير من الباحثين إلى محاولة
 مع درجات من التقارب أو التفاوت في معناه مع العرب.

لقد ورد مصطلح الخطاب عند المحدثين على األغلب وألول مرة على يد "هايمز" بيد أن مفهوم 
، ينن منظور حيث نجده ينتظر إليه م الخطاب قد ناله التعدد والتنوع وهذا راجع للدراسات التي تناولته،

المنظور األول وهو ما يتفق فيه مع العرب وهو يكمن في "ذلك الملفوظ الموجه إلى الغير، بإفهامه 
، أما الثاني فهو يتسم بالجدة وهذا القترانه بالدرس اللغوي الحديث، فهو يحصره في 1قصدا معينا"

 .2"ذلك الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة"
وم للخطاب إلى اللساني النبوي "فريديناد دي سوسير" كما يعود الفضل كذلك في تحديد مفه
الخطاب  ملك للمجتمع بأسرع في حينبه اللغة هي أذاة و والفرق الذي وضعه بين اللغة والكالم، فبحس

فهو خاص أي أنه منجز لغوي فردي، ومجموع الممارسات الفعلية االتصالية يتوجه بها المتكلم إلى 
 .3وهدفه اإلفهام والتأثير المتلقي قصد التعبير عن مقاصده

كما أن "هاريس" فد أعطي مفهوما للخطاب أكثر اتساعا لُيصبح داال على "ملفوظ كويل، أو 
هو متتالية من الجمل، تكون مجموعة مختلفة يمكن من خاللها معاينة سلسلة من العناصر بواسطة 

 .4المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض"
اريس فإن الخطاب وحدة لغوية ينتجها الباث )المتكلم( تتجاوز أبعاد الجملة، وأن لكل حسب ه

وحدة لغوية توزيعا خاص بها، وهذا التوزيع يرجع برأيه إلى مجموع السياقات التي تقترن بها الوحدة 
 كما إن هذا التوزيع هو الذي يميز الوحدات المختلفة عن بعضها البعض.

                                                           
، 2666، 2ط استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، -1

 .32ص
 .32المرجع نفسه، صفحة  - 2
 .22، ص 2772 الدار البيضاء، ،3سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي، طينظر:  -3
 .22، صالمرجع نفسه -4
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هوم الخطاب على أنه "كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند األول أما بنفنيست فيحدد مف
 .1هدف التأثير على الثاني بطريقة ما"

طوق نه كل منبحسب هذا التعريف فإن الخطاب عند بنفنيست هو نظام من الملفوظات، أو أ
 مخاَطب وعند األول نية التأثير في الطرف الثاني بطريقة معينة.يشترط وجود مخاِطب و 

ابل مفهوم الخطاب عند بنفنيست مفهوم الملفوظ، فإن النص يعد ملفوظا أذغ نظرنا إليه ويق
من ناحية بنائه اللغوي، أما إذا تطرقنا إلى البحث في ظروف إنتاجه وشروطه هذه نجعل منه 

 .2خطابا"
نستنتج من خالل هذه التعريفات أن الخطاب هو "انجاز في الزمان والمكان ويقتضي لقيامه 

أهمها المخاِطب والمخاَطب وتحديد كيان الخطاب مكونات تعلق عن حدوثه وهي األصوات  شروط
ذا كان ذلك فإن الخطاب وجود فيزيائي ألن اللغة ظاهرة  والمعاجم والتراكيب والداللة والتداول وا 

ن علن عت فيزيائية إلى جانب كونها ظاهرة اجتماعية و تعبيرية، وتوصيلية وهي بنية تحكمها عالقات
متماسك عبر نسيج من الكلمات مترابطة فيما بينها وتبنى من خالل ملفوظها انتمائه إلى كيان لغوي 

عن النشاط الفردي والجماعي والحضاري وبهذا بكون الخطاب نظاما من العالمات الدالة ظاهرا 
 .3وباطنا"

  

                                                           
 .32ص  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
 .22سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  2
 .22ص األدبي،  والخطاب مفهوم الخطاب نور الدين السد ، -3
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 الخطاب السياسي مفهومه وخصائصه -3
 بد لنا أن نقف عند مفهوم السياسة باعتبارها قبل أن نعرج للحديث عن الخطاب السياسي ال

 المرجع الذي يستمد منه هذا الخطاب خصوصيته.
لقد حدد علماء اللغة العربية كلمة سياسة استنادا إلى كلمة "سوس" التي تعني طبع والخلق 

س : ُيقال هو يسو سو ور الناس والسياسة هي فعل السوالسجية والسياسة هي القيام بإصالح أم
 .1الوالي يسوس رعيتهب، إذا قام عليها ورّوضها و الدوا

كما قد ثبت ورودها في الحضارة العربية اإلسالمية وهذا من خالل الحديث النبوي حيث قال: 
 .2"كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم"

أما في اإلصالح فقد تم تحديد مفهوم السياسة على النحو التالي "فرع من العلم المدني يتناول 
: العالقة بين الطبقات وبين األمم وبين الدول، نظيم الدولة، وهي بالمعنى األوسعالحكم وت أصول

دارة نشاطها"  3ونضال الطبقات في سبيل قيادة المجتمع، ومن أجل تحقيق سلطة الدولة وا 
لكلمة سياسة يظهر بأن ممارستها تتطلب شخصا أو  االصطالحيخالل المعنى اللغوي و  من

لدولة اتم تمكن في تدبير شؤون المجتمع و اص المميزين داخل إطار بلد واحد، مهمجموعة من األشخ
 المحكوم.قات بين الحاكم و وتنظيم العال

 مفهوم الخطاب السياسي: -4
فكار األواقتراح الخطاب السياسي شكل من أشكال الخطاب، فهو حقل للتعبير عن اآلراء 

 كالديمقراطية واقتسام السلطة.... وهو ممارسةوالمواقف حول القضايا السياسة من قبيل شكل الحكم 
اجتماعية تسمح لألفكار واآلراء، بأن تنشر وتمرر بين فئات المجتمع، وهو خطاب مرتبط على الدوام 
ضفاء المشروعية على محاوالتها  بالسلطة، تتجلى إليه القوى السياسة للوصول إلى مراكز القرار وا 

 .4ومشاريعها

                                                           
 .س(و  )س ، مادةالعرب ، لسانابن المنظور :ينظر -1

 .260، ص 2722الفكر، بيروت،  دار، 6جالبخاري، صحيح البخاري،  - 2
 .26، ص 2720 القاهرة،، دار التعاون للطبع عالء حمروش، تاريخ الفلسفة السياسية، - 3
 الحّرة. ويكيبديا الموسوعية، في مفهوم الخطاب السياسيمجهول،  – .4
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أداء كالمي ملفوظ أو مكتوب موجه إلى المتلقي إلقناعه بتوجه ما كما أن الخطاب السياسي 
دارة الشأن العام و سلطة و في استعمال ال لطة عالقة السالجماعات وتدبير تحقيق مصالح الفرد و ا 

 .1الكتل السياسية الخارجيةبالمحافل الدولية و 

إلى  تياز، يهدفاستنادا إلى هذه التحديدات يتضح أن الخطاب السياسي هو خطاب إقناعي ام
برزها أ حمل المخاطب على القبول والتسليم بصدقة الدعوى عبر توظيف وسائل الحجاج المتنوعة،

الحجج والبراهين، تتظارف فيها الوسائل اللغوية والمنطقية ومكونات تعبيرية أخرى موازية للتواصل 
 المقام. هييقتضكالصورة والموسيقى ولغة الجسد وذلك وفق ما 

  

                                                           
 الحّرة. ويكيبديا الموسوعية، في مفهوم الخطاب السياسيمجهول،  1
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 :لخطاب السياسيخصائص ا -5
يعتبر الخطاب السياسي جنسا من أجناس التواصل، وهو يتميز بطبيعته الحجاجية التي تعطيه 

 ، وهو يحمل رسالة.1هويته كقيمة تواصلية اجتماعية

يميل هذا الخطاب في الكتابة إلى األسلوب التقريري المباشر الذي يعتمد دقة اللفظ، ووضوح 
الموضوعية على المقول، وهو يبني وفق بنية نظرية قائمة على درجة المعنى بغية إضفاء الواقعية و 

قناعه  عالية من التماسك وهي بنية مستمدة من إيديولوجيا معينة، وهو يستهدف التأثير في المتلقي وا 
بمقوله واالستقرار اعتمادا على طرائق استداللية كالمقاربة والتعريف والتماثل، والسرد والوصف وكذلك 

 .2على األساليب اللغوية التداولية والضميمات اللغوية واالحتجاج بالحججاعتمادا 

قبليا عن االعتراضات التي بمكن أو يواجه بها طاب السياسي ليس إال ردا مسبقا و كما أن الخ
ذلك الخطاب، ذلك انه ال خطاب سياسي دون عرض حجاجي، وأن المضمون ال قيمة له داخل 

 .3الرهاننسق سياسي إال إذا كان عليه 

                                                           
 .06، ص2660الدار البيضاء،  الشرق، إفريقيا ،غيرنر، عندما نتواصل عبد السالم عشي :ينظر  1
 الحّرة. ويكيبديا الموسوعية، في مفهوم الخطاب السياسيمجهول،  -2
 .26ص الماجستير، مخطوط يبة دراسة تداولية،تالسياسي في كتاب اإلمامة والسياسة البن ق الحجاج ،ابتسام بن خراف 3 
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 .المبحث األول: اللغة والسياق المرجعي للخطاب
I. تقديم المدونة. 
II.  لغة الخطاب. 
III.  السياق المرجعي للخطاب. 

 .المبحث الثاني: آليات اإلقناع

I. آليات بالغية. 
II. ت االستدالل المنطقي.آليا 
III. .آليات لغوية 

 .الحجاج المغالط :المبحث الثالث

I. .الحجاج المغالط 

 



 الفصل الثّاني:                                                             الخطاب الّسياسي وآليات اإلقناع
 

44 
 

 ة والسياق المرجعي للخطاب.المبحث األول: اللغ

I- : تقديم المدّونة 

 :المرسل والمرسل إليه-

 يمثل دور منتج الخطاب أي المسؤول عن إنتاج الخطاب، ونجاح عملية التواصل وفشلها.

الخطاب للتعبير عن مقاصد محددة هو "الذات المحورية في إنتاج الخطاب ألنه هو من يصدر 
لذي يجعل اللغة الطبيعية تتجسد وتمارس دورها الحقيقي وفق تحقيق أغراض معنية)...(، فهو او 

 .1مسافات محددة ومناسبة"

يلعب المرسل دور رئيس في بناء الخطاب وبدونه لن يكون هناك إقناع وتأثير في المتلقي 
كون هذا األخير يلعب دور السامع المقصود من الخطاب والذي من أجله أنشئ، فهو الحاكم على 

فهما المساهمان في تشكيل  مكن فهم الخطاب دون استخدام القدرات العقلية للمخاطبالرسالة فال ي
 العملية التواصلية.

يمثل المرسل في الخطاب السياسي الذي هو محّل الدراسة في السّيد أحمد أويحي ممثل 
 المترشح الحّر لالنتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، والذي جاء في شكل حوار صحفي بين

 :وسائل اإلعالم واالتصال الوطنية خمسة إعالميين من مختلف

 : من اإلذاعة الدولية الجزائريةمروان لوناس -

 La Tribune: من صحفية حّسان غراب -

 : من يومية النهارحبيبة محمودي -

، باإلضافة إلى ضيوف بالتو حصة "برامج وأسئلة" رابح حسيني ومن وكالة األنباء الجزائرية -
ختلف شرائح المجتمع الجزائري بألبسة تقليدية )الترقي، المزابي، القبائلي...( وكذلك الذين مثلوا م

                                                           
ر االختالفي أو مسلك التناظر الكالمي: مساهمة في إعادة بناء أصول التخاطب، إفريقيا الشرق، العياشي أدراوي: الحوا- 1

 .01، ص4104المغرب، 
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المشاهد المستمع لهذه الحصة التي بثت عبر مختلف القنوات التلفزيونية الوطنية، فكل هؤالء جاءوا 
 في مرتبة المتلقي )السامع(.

 فيحاول المرسل اإلجابة عن األسئلة المطروحة عليه. -

: الطرف األول يمثله أحمد أويحي، والطرف ب في شكل حوار صحفي جمع الطرفانوجاء الخطا -
الثاني تمثله عينه من الصحافة الوطنية. ومن خالل طبيعة هذا الخطاب ظهر فيه تبادل في 
األدوار بين الشخصيات المشكلة لهذا الحوار بمعنى أن المتكلم )أحمد أويحي( مرة يأتي هو منتج 

 لها المتلقي )الصحافة(.الرسالة التي يستقب

وفي حين آخر يحدث العكس يكون المتكلم هي الصحافة التي تطرح األسئلة على المتلقي 
راء وأقوال تظهر فيه آ )أحمد أويحي(، فالنص الحواري يشكل تبادل بين األطراف الخطابية وبالتالي

 :د ويمكن تمثيلها في الشكل اآلتيالرّ متبادلة وذلك عن طريق األخذ و 

 

 

 

 

  

 أحمد أويحي صحافة

 الرسالة

ناعاق اقتناع  
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I. السياق المرجعي للخطاب: 

جاء هذا الخطاب في شكل خطاب دعاية يحاول ممثل المترشح لالنتخابات خالل اللقاء 
التلفزيوني الذي جمعه مع الصحافة الوطنية الذي مّر ضيفا في حصة "برامج و أسئلة" أن يجيب 

 ، وكل ما يتعلقعن األسئلة المطروحة عليه سواء تعلق األمر بالشق االقتصادي، أو السياسي
ببرنامج المترشح، وكذلك مناقشة اإلنجازات واإلصالحات التي قام بها المترشح خالل العهدات 
السابقة باالستعانة بسلسلة من الحجج و البراهين التي استمدها من الواقع الذي يعيشه المواطن 

قة إلتمام المسار بوتفلي الجزائري لكي يلتحق بصناديق االقتراع واالنتخاب على المترشح عبد العزيز
 الذي بدأه خالل العهدة الرابعة.

III- : في لغة الخطاب 

كون أن الخطاب السياسي هو خطاب حجاجي إقناعي بامتياز، نجد أّن المخاطب ُيوظف 
كل ما تطلبه األمر في اإلقناع، فنجده يستعمل في خاطبه آليات كثيرة من أدوات لغوية وغير 

 ي والتأثير فيه وبالتالي إقناعه.تها في استمالة المتلقلغوية، وهذا لمدى نجا ع

نجد أن المرسل يستعمل في خطابه اللغة الطبيعية التي ال تخلوا من مختلف األوجه 
البالغية والصور البيانية، وهذا ألنها تعبر عن الحجج بطريقة مركزة مع جعلها أكثر تأثير. وهو 

أفريل الشعب ينتخب  09جينا نمشو للقدام يوم بصاحبها بمختلف عبارات الترغيب مثل "إذا 
، وكذلك عبارات التخويف "لْنْتأْسْف ُلو أوال هو التهديد بالشارع، نذكر المواطن الكريم ما 1رئيس"

 .2"91ْيْنساش ِوْيْن أداْه الشارع في

 بكثرة في هذا الخطاب أّن المرسل لحضناه أ في كل مرة إلى الوعود، كذلك ماكذلك هو يلج
يستعمل في كثير من األحيان عبارة "بارك هللا فيك على هذا السؤال" عند استئناف قوله،  نجده

                                                           
 .jgjltku-www.youtube.com/watch.?v=hx في حصة تيليفزيونية "برامج وأسئلة، خطاب أحمد أويحي، 1
 .أويحي أحمدخطاب  - 2

http://www.youtube.com/watch.?v=hx-jgjltku
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فهي أن ُتَعد استئنافية، فهي نتيجة، حتى ال يدع المتلقي مجاال للشك، ألنه بهذا يبدى ارتياحية 
تامة للسائل، بحيث يجعله يتعقد إلى حّد ما أنه غير متخوف من أسئلته، وأنه على ثقة تامة 

قوة الكلمات مما يستدعى بالمتلقي إلى االقتناع إلى هو ما ُيدعى بسلطة الكالم و بإجابته وهذا 
حّد ما بما قاله. وهذا كذلك يدخل ضمن سلوك المرسل الذي يعد آلية من اآلليات التي تسهم 

 فأما بالكيفية والسمت  […]بشكل كبير في إقناع المرسل إليه "ما يكون بكيفية المرسل وسمته 
فأن يكون الكالم بنحو يجعل المتكلم أهال أن يصدق ويقبل قوله، والصالحون هم المصدقون 

 .1سريعا باألكثر في جميع األمور الظاهرة"

يعول المرسل إليه على هذا السلوك في بناء خطابه اإلقناعي، إذ يراعى أحواله وظروفه 
فقد  اجتماعية وأحوال نفسية، ويستحضر معرفته وقدراته، كما ال ينسى ما يحيط به من أحداث

 .2ينتج المرسل خطابا انطالقا من سلوك المرسل إليه

إضافة إلى استعمال اللغة الطبيعية بوصفها العالمة الرئيسية في الخطاب، فهو يصاحبها 
ميائية التي تلعب دورا أساسيا في اإلقناع انطالقا من كونها يكذلك بمجموعة من العالمات الس

وهي تتمثل في مختلف اإلشارات والحركات التي يرسمها المرسل بحركة عناصر حجاجية، 
حركات األيدي. كذلك نبرة الصوت تدخل ضمن اللغة عضائه، ومن أبرزها مالمح الوجه و أ 

ي ته الصوتية ه"إن حركات الخطيب ونبرته وتموجا المستعملة من أجل إقناع المرسل إليه،
مكن تصنيف نغمات الصوت التي تصاحب . وعلى هذا األساس ي3عناصر محض خطابية"

التلفظ إلى عالمات لغوية في الخطاب من أجل اإلقناع، فيتواكب ما هو خطابي مع ما هو 
  حجاجي.

                                                           
ظافر الشهري، استراتيجيات عبد الهادي بن . نقال عن: 015، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، صطاليس أرسطو -1

 .222الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، ص 
 .221-222: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص ينظر - 2
 .221استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، ص . نقال عن:92وظيفتها، ص نيول سي نلسون، طبيعة البالغة و   - 3
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 المبحث الثاني: آليات اإلقناع.

I: آليات بالغية. 

يمكن لألساليب البالغية أن تؤدي بعدا إقناع في الخطابات ألن "من مصلحة الخطاب أن 
االعتماد على األساليب البالغية والبيانية التي تظهر المعنى بطريقة أجمل وأوقع في يقوي طرحه ب

ؤدي لبالغي وت، وهذه األساليب تقوم أو تعمل على اإلقناع عندما يتم عزلها عن السياق ا1النفس"
مت ابالتالي إذ ما نبعدها عن سياقها البالغي تؤدي وظيفة إقناعية استداللية ما دوظيفة ال جمالية و 

 تمتاز بخاصة التحول.

والخطاب الحجاجي المراد تحليله جاء شفويا ليحاول فيه المرسل كسب تأييد المتلقي )المرسل 
إليه( في قضية كسب صوته في االنتخابات الرئاسية، وذلك بإشباع مشاعره وبالتالي يتقبله رئيسا 

ط أن وهذه الحجج يشتر  مستقبال، ولعل المرسل لكي يحقق غرضه هذا احتاج أن يستعين بحجج،
تكون واقعية ومنطقية إلزالة الشك عند المتلقي في اختياره رئيسا للجمهورية، واتخذ المخاطب بعض 

ها ل، والشاهد، التفريع... وكل هذه اآلليات وغير ي، واالستعارة، والتمثليات البالغية الحجاجيةمن اآل
براز دورها في التأثير وكذلك تفعيل   المواطن بشكل عام.  سنقوم بتحليلها وا 

                                                           
 .21، ص 4111سورية، ، 0طالنشر، مداخل ونصوص، صفحات للطباعة و  ،لية والحجاجو التدا ،صابر الحباشة 1
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 :التفريع -1

التفريع هو إن نقسم الكل إلى أجزاء "ذكر المرسل حجته كليا في أول األمر ثم يعود إلى تعداد 
، حيث يقوم المرسل بطرح قضية ما، ثم يتوسع فيها 1أجزائها، فكل جزء منها بمثابة دليل على دعواه

تي يستعين بها تخدم تلك القضية التي إلى أن يدعمها بسلسلة من الحجج وكل حجة من الحجج ال
 يدافع عنها.

ونجد في خطابه لما يجيب على أي سؤال من األسئلة المطروحة عليه من قبل الصحفيين في 
أي قضية سواء تعلق األمر بالشق االجتماعي، أو االقتصادي، أو السياسي إال أن وجدنا إجابته 

ة ذلك من بين أمثلجزء يأتي على شكل حجة و  . ألن كلتتفرع إلى أجزاء حتى يقنع المرسل إليه
ذا كانْت ه ه ذ"...َنْقَدْر ْنُقوَلْك وَنْقَدر َنْحْلْف ْلْك ُلوَكاْن جاْت ِليْه بالْك ْيَرَيْح َلِكْن َقاْلْك فْدَماُتو َحاشية وا 

بي رْ ، بوتفليقة تيين ُمواطن ْمضاْولو هذه الحاشيةمال 2ألف ناخب ومنتخب ِلْمضاْوُلو و 01الحاشية 
في جيل الثورة ْعْنْدُهم قاعدة ْسَمْعناها ْعليهم ْحنا والدُهم يقوْلك المسؤولية ما ْتِطلبش وما تْترفْضْش 

 :ويمكن تمثيل ذلك بالشكل التالي ،2وما باُلك بمسألة تسيير البالد"

 

 

  

                                                           
 .252: صلغوية تداوليةمقاربة  ،ظافر الشهري، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ينظر: 1
اب، شغل للشبحان الوقت لتسليم الم: "يقولون في تصريحاتكم الصحيفة حبيبة محمودي من يومية النهار الذي طرحتهالسؤال  2

 ؟لماذا ال تتركون فرصة للشباب

 ترشيح بوتفليقة لالنتخابات

ألف ناخب ومنتخب  22 ألنه من جيل الثورة رغبة الشعب

 مضاولو
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 :الشاهد -2

فه ايعتبر عنصر الشاهد من الحجج القوية التي يستعين بها كل متكلم للوصول ألهد 
وأغراضه الحجاجية، وقد اعتمده المتكلم في خطابه نظرا لما تحمله من قوة حجاجية بهدف إقناع 
المواطن الجزائري بضرورة االقتراع لصالح المترشح، والشاهد عند أرسطو "هو بمثابة القوانين والشهود، 

 .1االعترافات وأقوال الحكماء"

 المتعلقة بأقوال مستمدة من غير الفنية، ف المخاطب في خطابه مجموعة من الشواهدظلقد و 
 القانون ألنها أقوى وأفضل الدالئل التي تؤدي بالملتقى إلى االقتناع.

ويظهر ذلك في كثير من القضايا التي طرحت عليه من قبل الصحفيين سواء تعلق األمر  
انون االستثمار يل قباالقتصاد أو السياسة أو الشؤون االجتماعية ويأتي في قوله "فيما يخص سؤال تعد

مع  L’amélioration des investissement"نقْدر نستعمل عبارة أدق تحيين قانون االستثمار 
ْسَمْح لي مع احتراماتي إلخواني  25، 20َتْطِبيُقوا يمشي وتظهر فيه أشياء تحتاج غلى تدقيق، قاعدة 

Les Forums de chef entreprise معوه لَبـَراِني والَبَراِني هم كي تسلكان ربما ْيْشتَاِكي منها هو ا
ْخال َواْحْد  TALIROتاليرو 024ْيقولْك وهللا ما فيش مانع حتى عائق االستثمار ُقوْلْتِلي في المرتبة 

بمعنى "كل  Tout ce qui est excessif est vainَقاْلْك  05الكلمة مشهورة في وقتوا في القرن 
، 91الكالم َما ُهوْش ْمْوَجْه ليْك قادرين ْيُقوُلو الجزائر في مرتبة ما هو مبالغ فيه ما ْعْنُدوْش معنى"، 

 .2الجزائر حتى ْولو كان تكون نايمة ما ْتْقَدْرْش تكون وراء البعض" 11

                                                           
 ،وت، لبنانبير ، 4طالشرق،  إفريقيا، ي" الخطابة في الفن األول نموذجامحمد العمري "في بالغة الخطاب االقناع - 1

 .51، ص4114
السؤال المطروح على ممثل المترشح من طرف رابح حسني "يتضمن برنامج الرئيس في العهدة القادمة، عادة النظر في   2

 024ْحنا في ظل ترتيب Le doing business قانون االستثمار، الجزائر مرتبة في المرتبة األخيرة في مجال  ديلإعادة تع
التي ينتقدها حتى حلفاء  %20، 25هل تعديل قانون االستشار السيد أويجي بالدرجة األولى سيغير قاعدة في البنك العالمية، 
 ينتقد هذه القاعدة و هو بعكس في الحملة االنتخابية.  Forum de chef entrepriseسيد بوتفليقة يعني 
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إن المخاطب قد استشهد في قوله بمقوله أحد المفكرين، وهي حجه قوية تدعم طرحه ليقنع 
 المتلقي وال يستطيع أن يطعن رأيه.

ح عن االتهامات الموجهة ضد المترش ب أيضا في حديثه بالقانون للدفاعهد المخاطلقد استش
بوتفليقة وهي حجة قوية تكتسب قوتها من القانون: ويظهر هذا في السؤال الذي ُيطرح عليه حول 
قصة تزوير االنتخابات والتشكيك في األرقام واآلليات التي أقرتها الدولة من أجل القضاء على هذا 

الذي يراود المعارض فكانت إجابة المتكلم" ْنْتْأْسْف ُلو، هو رفع التهديد، التهديد بالشارع  الهاجس
بل أتكلم عن  50، وال أتكلم في ديسمبر 50أْذكر المواطن الكريم ما يْنَساْش ويْن َداْه الشارْع في 

 .50جوان 

ن من التي فتحت على الجزائريي مع األسف عرفنا واش األبواب جهنمكان التهديد في الشارع و 
التهديد بالشارع، ألن قضية النزاهة إذا كان االنتخابات أوال اللجنة القانونية التي تشرف على 

 السالح النووي لمواجهة التزوير وحسب القانون الجزائري كل االنتخابات، ثانيا الهيئة َتْع الرقابة...
من قطب  ه أربعة آخرينعنده ممثل واحد معنا مكتب تصويت فيه خمسة ممثلين يحضروا بوتفليقة

واحد يمثل بوتفليقة ْيَعُسوا ْيَعُسوا و نزيْد نقُولْك َرانا في عهد البورتابل إذا كان شيء خلل المعارضة و 
 .1ْيْحُطوا في األنترنيت في دقيقتوا. أما اآلن ْنَبدا ُمْسبقا نتهم فهذا نتأسف لو"! ْيصوُروا في دقيقة

االتهام الموجه له من خالل حجة القانون الذي يصدر أثناء االنتخابات فالمخاطب نفى  
 وذلك بإصدار قوانين المراقبة التي تهتم بمراقبة مكاتب االقتراع.

  في سياق آخر يستشهد المخاطب بمثل شعبي ليدعم رأيه "...ْنْقَدْر ْنُقوْلْك َوْنْقَدْر نحْلْف َلْك و
ذا كانت هذه الحاشية  ُلوكاْن جاْت ِليْه َبالْك ْيَرَيحْ  ألف ناخب ومنتخب  01لكن قَاْلْك ْقْدَماُتوا حاشية وا 

                                                           
 ،إجابة عن سؤال الذي طرحته وهيبة عماري من القناة الوطنية 1
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بوتفليقة تْربي في جيل الثورة عندهم قاعدة ْسَمعنا ْعِليُهْم ْحنا ْواَلْدُهمْ ْيُقوْلْك المسؤولية ما تْتْطلبش وما 
 .1ْتْترفضْش" وما بالك بمسأله تسير الْبالْد"

المواطن الجزائري ككل أن ممثله ًطلب منه أن يتولى مسؤولية  استعان المخاطب بالمثال ليقنع
، ولكي يؤكد ب الذين طلبوا من تولي المسؤوليةألف ناخ 015مالين مواطن  1تسير البالد بطلب 

 فكرته ويوصل رسالته استعان بالمثل الشعبي.

 االستعارة: -3

صبح ناع وبالتالي تيمكن لالستعارة أن تكون عبارة عن حجة عندما تعمل على تحقيق اإلق 
أداة اقناعية، فاالستعارة كما ألفناها في الدرس البالغي القديم "هي تسمية الشيء باسم غيره إذ قام 

، وهي َنْقْل العبارة مكان 2مقامه وهي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها"
 ل من اللفظ.استعمالها لغرض آخر وذلك إفادة المعنى أو اإلشارة إليه بقلي

ولقد لعبت االستعارة أداة اقناعية في خطاب المتكلم ليجعل المرسل إليه )المواطن الجزائري(  
يتخيل أفكاره وتدفعه إلى الدخول فيها ووصول رسالته بالقصد الذي يريده، وذلك بإبرام عالقته بين 

 (Searl)يضا سيرلالمعنى غير الطبيعي ويسميه أ (Greis)الملفوظ والقصد، كما يسميه غرايس
بالمعنى غير الحرفي وبمعنى ملفوظ المتكلم واستعمال اللفظ في المعنى له دور مهم في العملية 

 التواصلية.

فنجد من بين االستعارات التي وظفها المخاطب في تحقيق قصده هي االستعارة المكنية، وقد 
 ظهر ذلك في قوله.

  االقتصادي فهي استعارة مكنية. سنة )خمسة وعشرين( من الجفاف 42الجزائر عرفت 

                                                           
 .دي من يومية النهارو سؤال الذي طرحته الصحفية حبيبة محم إجابة عن 1
 .52ص ، ماجستير مخطوط، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، ينظر يمينة تابتي 2
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تجف  األرض التيإن االقتصاد ال يجف بل األرض هي التي تجف فهنا شبه االقتصاد ب 
 هي الجفاف.ترك قرينة و حذف المشبه به، وهو األرض و فقد ذكر المشبه وهو االقتصاد و 

ى لجأ إلفإذن المخاطب لجأ إلى القول االستعاري بدل القول العادي ألنه أقوى حجاجا فلو 
 التعبير عن قصده بكالم عادي لما كان لهذا الكالم قوة حجاجية.

 :ليالتمث -4

كيد أيتحدد في توظيف "عامل خارجي أو وضعية خارجية ال عالقة لها بمحتوى النص للت 
ان عاإلتيان به يكون لغرض الدفاع عن القضية المطروحة، فقد است"و  على ظاهرة موجودة في النص

 :في خطابه ويظهر ذلك من خالل قولهالمخاطب به كثيرا 

"قضية الفساد لو جاء الفساد مرض جزائري ما كاْنْتْش معاهدة دولية لمكافحة الفساد، َنْعِطيْك  
  Commissionرقم خْرْج في االتحاد األوروبي عندها أقل من َشْهِريْن الوثائق لتطلعها الكوميساريا أو 

ما ْنُقوْلْكْش هذا َباْش مليار أوروه في أوروبا،  041وصل الفساد  4100ال و  4101االتحاد األوربي 
 .1ْنَبْرْر الفساد في الجزائر..."

ا انتخابات رنسا ْعْنْدهَ بالمقارنة مع اآلخرين َما ِفيْش ِعيْب ف"ْنجاوْبك ببساطة و  وقوله أيضا:
ف في العملية ْنْش طر ما كا وزير الداخليةخابات ُكْلَها وزارة الداخلية، و في فرنسا ِلْيْنْظم االنتمحلية و 

 2انتخب رئيس بلدية من بلديات فرنسا قبل ما ْيْتْنصْب..."كان مترشح و 

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
 .نفسه مصدرال2
أنتم لم ، و تيفة هذه التشريعاضن يومية النهار: ما الذي ستالصحيفة حبيبة محمودي م هعلى سؤال طرحت (0) هذا جواب-

 طيلة السنوات من مكافحة الفساد بشكل يخرج الجزائر من هذه الظاهرة؟ اتتمكنو 
 ذا مخالفه سقت ممثل للرئي، وفي نفس الو لديوان لرئاسة الجمهوريةا رئيسصب ة: تشغلون اليوم منفينفس الصح-

 للقانون؟
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ي األوضاع الت فإذن المرِسل استعان بمجموعة من األمثلة وقعت )خارج الوطن( ليقارنها مع
التماثل  ةبالتالي قبولها ألن أنجع حجالتأثير في المواطن، و ذلك لغرض اإلقناع و هي )داخل الوطن( و 

ل وسيلة التماث هي التي تنجح في تقوية حّدة اإلذعان عند من يسمعها، ولذلك اعتبر المتكلم آلية
  أفريل والوثوق بسياسة المترشح. 09هو االنتخاب يوم إلذعان المتلقي ونجعله ُيقدم على الفعل و 
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 مقّدمات حجاجّية:-5
  Les événements الوقائع  -أ

التي تكون محل اعتراف  المعطيات الموثوقةعلومات و عبارة عن مجموعة من الم هي 
ور. وقد قام هي إقناع الجمهالمتكلم ليبرهن على صدق أقواله ويحقق غايته، و يستعين بها الجمهور و 

المخاطب باستحضار حجج واقعية لتبرير مسألة نجاح سياسة بوتفليقة في العهدات التي مضت في 
الئل الواقعية التي تتمثل في االنجازات التي قام بها فيقول العهدات السابقة و يقدم مجموع من الد

"الجزائر من ْنَهاْر استقلْت و هي دولة َماْشَية في االتجاه االشتراكي َياْك َسْقسي الشعب الجزائري، 
 هْ َسْقسي البسطاء َسْقِسي الفقراء، إذا كان فيها مرحلة َعْرُفوا الَصْوْن من طرف السلطة مثل الِشي ِلَعْرُفو 
ْل في سنوات بوتفليقة َنْعِطيْك أمثلة ِبُعَجاَلة، نبداْك بقطاع التربية : الْكتاْب باطل ِلْوْلْد الُمْعَوْز الْغَذا َباطْ 

 مالْينْ  01الْفُلوْس في بداية السنة المدرسية نجيك للمريض، ْمريْض لي ْمْرْض ِبَمَرْض ُمْزِمْن ْيِدي 
لي خدمت  . أما المتقاعدين، كانت الناس Remboursementينتظر َتْع ْدوا ما ْيْدفْعش سنتيم و 

 .1دينار" 9211اآلن ما كاش واحد يدي أقل من دينار و  4111سنوات تدى 

فأويحي قام باستحضار مجموعة من االنجازات، سواء في القطاع الصحي أو التربوي أو  
لعهدات التي في ا ة بوتفليقةاالجتماعي باعتبارها حجج واقعية يروم من خاللها اإلخبار بنجاح سياس

 م.0555أفريل الستكمال المسيرة التي بدأ بها من  09القصد من هذا هو تزكية بوتفليقة يوم مضت و 

وكذلك قام باستحضار حجج واقعية حول مسألة السلم والمصالحة الوطنية التي عرفها الشعب 
م للمصالحة لذي ينادي بشعار "نعفي عهد بوتفليقة وذلك باالستفتاء الشعبي الذي قام به الشعب وا

الوطنية" وكل هذه األدلة وغيرها التي قدمها ممثل المترشح حجج واقعية موجودة في أذهان المجتمع 
الجزائري فهي ليست عرضة للشك والدحض فيها وساهمت هذه الحجج بشكل كبير في إقناع المواطن 

 ه.الجزائري أن هذا المترشح قدم انجازات كانت في خدمة شعب

  

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
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 :Les valeursالقيم  -ب

ومن المسلمات التي استعان بها الخطيب لنجاح خطابه الذي جمعه مع الجماعة الصحفية  
القيم: التي تعبر مجموعة من العناصر التي تتعاقد عليها الجماعة وتعيشها، فتكون كونية ومقبولة 

ي يحافظ عليها ة السياسي والذمنها. فقد استلهم كالمه بالرصيد القيمي معبرا عنها في مسار بوتفليق
مؤكدا ذلك "إذ نشوف مسار عبد العزيز بوتفليقة خالل العهدات الثالث لي فاتوا كل عهدة ركيزة 
للعهدة المقبلة من عودة السلم وبداية انطالق التنمية إلى العهدة الثانية عرفت المزيد في مسار التنمية 

لثالثة عرفت دفعة في التنمية وانطالق قطار وتعزيز السلم والمصالحة الوطنية... والعهدة ا
 .1اإلصالحات السياسة"

والظاهر أن ممثل الرئيس عبر في خطابه عن مسار بوتفليقة طيلة حكمه أنه من المحافظين  
لقيمتي السلم وتحقيق المصالحة التي نتفق حولها جميع أفراد األمة والتي تعبر عن قيم الجمهورية 

ومثل ذلك  ،ها المترشح في السهر على تحقيقهادالة والديمقراطية التي راح فيالمتمثلة في الحرية والع
: مسيرين سوناطراك راهم في السجن وزير تنحى من ية سوناطراك التي حْركتها الدولةأويحي بقض

 .2منصبه والقضية ماشية في العدالة"

فاظ ن أجل الحجزائرية مفسياسة بوتفليقة اهتمت بقطاع العدالة والتي ُتعد من قيم الجمهورية ال
 استقرار البالد.على سالمة وأمن و 

يوم  تضد التصوية التي تحتج ضد العهدة الرابعة و وخاطب أحمد أويحي المجموعة المعارض
بإقناعه أن المواطن الجزائري له الحق في التصويت على من يريد  أفريل بأسلوب مرن وهادئ 09

لكن بطريقة هادئة "تحْب تحتْج إحتْج تجاج و ا للمعارضة الحرية في االحومنح الحق أيض
بهدوء...الشعب َحْب ْيْسَتقر، الشعب الجزائري ما زال ما ْبراْتْش ْجروحوا، الشعب الجزائري راْح يْنَتْخْب 

 .3أْعطوا ُلو َحُقْه يْنتْخْب، َحْقك ضد فالن"

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
 .نفسه مصدرال 2
 سه.المصدر نف 3
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ل الرصيد باستغال جاءت كلمة أويحي موجهة للمعارضة الرافضة للعهدة رابعة واالنتخابات وذلك
القيم المتمثل في الحق، الحرية والديمقراطية وذلك بغاية أن يبين للمواطن الجزائري أن بوتفليقة من 

 وبالتالي إقناعه باالنتخاب عليه رئيسا للجزائر. الحافظين لهذه القيم األساسية للجمهورية.

II-  المنطقياالستدالل آليات: 

قد تأتي  التيلية من آليات اإلقناع الفلسفية و عانة بآيسعى المرسل في أي خطاب باالست 
على وجوه مختلفة فقد ينطلق المرسل بعرض حججه الواحدة تلوى األخرى ثم يعرض النتائج أو 

 :نى يقوم بعرضالعكس بمع

 عرض النتائج وصوال إلى مجموع حجج -أ
 من الحجج إلى النتائج أو نتيجة واحدة  -ب

 أو
 الحجةمن النتيجة  -أ

 النتيجة )مجموع نتائج( من الحجة  -ب
 :اليةبين ذلك من خالل األمثلة التفلقد استعان أحمد أويحي في خطابه كثيرا بهذه اآللية ويت

 

 

 

 

 

 النتائج
 الكتاب باطل ِلْوْلْد المعوز-
 الغذا باطل-
 الفلوس في بداية السنة المدرسية-
 مريض إذا كان ْمْرْض مرض مزمن ْيدي-
 سنتيم مالْيْن َتْع ْدوا ما َيْدَفْعْش  01 

 Remboursementوينتظر 
 كانت الناس لي خْدَمْت  بالنسبة للمتقاعدين:-
 سنتيم واآلن ما كاْش واحد 4111سنوات تدي  
   1سنتيم 9211يدي أقل  

 الحجة

 ماشية فيوهي الجزائر من نهاْر استقلت "
 االتجاه االشتراكيَياْك، ْسْقِسي الشعب 
 راء،الفق َسْقِسي البسطاء، َسْقِسي الجزائري  
   مرحلة عرفوا الصون من إذا كان فيها 

 لي عرفوه في طرف السلطة مثل شي
 سنوات بوتفليقة" 



 الفصل الثّاني:                                                             الخطاب الّسياسي وآليات اإلقناع
 

58 
 

تركيبا لما  واحدةعرض بعدها نتيجة هذا المثال قام باستجماع الحجج وترتيبها و إن المرسل في 
لذلك يعتبر جموعة من النتائج و احدة مدعمة بمهذا اإلقناع جاء في شكل حجة و ورد في الحجج و 

 :التأثير في المتلقيلى اإلقناع و وسيلة من وسائل التي تؤدي إ

 

 

                                1 

 

في هذا المثال نالحظ العكس أن بدأ بتدعيم ثوابه حول السؤال المطروح أوال بالنتيجة ليعرض 
 ليات اإلقناع لدى المرسل ليؤثر في متلقيه.بعدها مجموعة من الحجج فإذن هذا يعتبر آلية من آ

 نتائج. من بمجموعتدعيمها له الواردة في الخطاب بسرد حجة و ذهب أيضا أويحي في أحد أقواو 

 

 

 

                                              2 

 

                                                           
 .خطاب أحمد أيحي 1
 .نفسه صدرالم 2

 نتيجة

"قضية سونطراك ظهرت في نهاية 

 كل طاقم المسؤولين  2667

 حجج

مسيرين سونطراك راهم في -

 السجن

 وزير تنحى من منصبه-

 القضية راهي ماشية فالعدالة -

 حجة

 مواطنون شرفاءحرار وأنتم مواطنون أ

 المنتظر منكم اتخاذ موقف في خدمة

 بالْدُكْم وهو التصويت وتصوتوا بكل

 حرية على من تريدون التصويت عليه"

 نتائج

 :ألن في آخر المطاف-

تبكي الجزائر 

 ويبكي المواطنون والمواطنات

 الجزائريين والجزائريات

 وتبكي القلوب تْع السياسيين ليعزوا

   مواطنيها الجزائر ويعزوا
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حاطتهاو سرد حجة واحدة بن اقتناع المتلقي ذهب المخاطب ليضم رتب تبمجموع النتائج التي ت ا 
 عنها.

  الحجج هو أداء جديد يتميز به المرسل ليتيح مجاال أوسع لإلقناعهذا التنوع في النتائج و و 
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III-  لغويةآليات: 

إن االشتغال الحجاجي يكون بتقديم المتكلم قوال معينا والذي هو عبارة عن حجة تستهدف 
ة وية مثل الروابط الحجاجيالمخاطب وهذا االشتغال يتحقق وفق مجموعة من اآلليات والوسائل اللغ

العوامل الحجاجية الساللم الحجاجية وينطوي الخطاب السياسي وجوبا على خاصية حجاجية تحدده 
هذه الوسائل اللغوية من خالل طبيعة مدونتنا التي هي عبارة عن حوار سياسي يجري بين ممثل 

عالم ن من مختلف وسائل اإلويحي ومجموعة من الصحفييأالمترشح الحر لالنتخابات الرئاسية أحمد 
واالتصال الجزائري ومن خالل هذا الحوار يسعى المرسل ببعث رسالة للمواطن الجزائري اللتحاق 

 أفريل.  09بصناديق االقتراع يوم 

ولتحقيق هذه الرسالة وتوصيلها للمواطن بهدف الوصول إلى النتيجة المرغوبة وهي االنتخاب 
 ستعانة بهذه اآلليات اللغوية.البد على المرسل االعلى السيد عبد العزيز بوتفليقة 

  Marqueurs argumentative القرائن الحجاجية:-

استطاع المخاطب أن يجعل من خطابه بنية حجاجية محكمة حيث وضع حدود للتأويل من 
هذا من خالل توظيفه للروابط اللسانية، قسم منها يورد الحجة واآلخر ، و بداية إلى نهاية الخطاب

 صلتير بحيث كل حجة تخدم سؤال معين و االنسجام إلى حد كبلقد حقق االتساق و ظهر النتيجة، و ي
 الدليل القاطع أن الحجاجمل الحجاجية هي المؤشر األساسي و العواإلى نتيجة معينة، "إن الروابط و 
 .1مشار له في بنية اللغة نفسها"

ج ضمن الروابط الحجاجية التي إن القرائن في الخطاب قد قسمت إلى قسمين منها من يندر 
 ىمنها من يندرج ضمن العوامل الحجاجية علبيل "لكن، حتى، إذن، ألن، إذا" و تقدم الحجة من ق

  .إال"" و"سبيل المثال أدوات النفي "ليس

                                                           
 .22ص ، 4111 المغرب،، 0ط ،ةعا، العمدة في الطباللغة والحجاجاوي، عز أبوبكر ال 1
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 :العوامل الحجاجية -أ

توجه اإلمكانات ات إذا دخلت على الملفوظ ُتحول و تتمثل العوامل الحجاجية في مورفيم
قيد تربط بين متغيرات حجاجية أي حجة ونتيجة. بل تحصر و لهذا الملفوظ، فهي ال ت الحجاجية

 .1اإلمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما

 مدى نجاعة في توجيه الخطاب.العامل الحجاجي "ليس، إال" و 

المخالفة نفي حجة لصالح النتيجة المضادة فيمكن ، ويعني النفي التكذيب و 2: "ٌتفيد النفي"ليس
 موجبه كما يمكن أن يوجه نحو نتيجة سالبة. و بوجه نحو نتيجةأ

في تحقيق  بههذا نتيجة للدور الذي يلعن في أغلب األحيان لهذا العامل و ، يستعينجد المخاطب
 خصوصا أنه يدرج ضمندور نفي والتكذيب الذي يلعبه، و ذلك عن طريق اإلقناع في الحجاج و 

خاطئة  حويل القضية الصحيحة إلىأقواله على النفي بغية تالخطاب السياسي الذي يعتمد في أغلب 
 الخاطئة إلى الصحيحة.و 

"نعطيلك رقم ْخْرْج عندها أقل من شهرين، الوثائق لتطلعها الكوميساريا َتاْع  :ومثال على ذلك
مليار َماُهوْش باش نبرر الفساد في  041الفساد وصل حتى  4100-4101االتحاد األوروبي سنة 

 .3."الجزائر..

في هذا الملفوظ في الجزائر أن هذا النفي هو حجة في حد ذاته، لخدمة نتيجة ضمنية غير 
عودة إلى سياق بالفي أن "الفساد هو قضية عالمية وال ينحصر على الجزائر فقط" و  مصرح بها تتمثل

النفي هنا  لبهذا فإن عمال يمكن القضاء عليه ُكلّيا"، و  الخطاب دائما هذا يستلزم نتيجة "إن الفساد

                                                           
 .19ص اللغة والحجاج، اوي، عز أبوبكر ال 1
 .451، ص0553، سنة4، طدار األمل علي توفيق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، 2
 .أحمد أويحي 3
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دا هو ه هو ش اهو "... ال ما نجده يدرج ليس ضمن ملفوظ آخر و هو التوجه نحو نتيجة سلبية كم
 .قواعد صندوق المكتب العالمي للشغل"

مثل هذا تهنا نجده كذلك يوظف النفي من أجل تحويل فكرة خاطئة إلى فكرة صحيحة، حيث ي
 عتمدة في إحصاء نسبة البطالة من طرف سياسيةب من خالله الطريقة المكذي( و ما هوشالنفي ليس )

ى لعدنا إو  ة من طرف سياسية مرشحه،لإلى سياق المعتمد في إحصاء البطامرشِحه، فإذا عدنا 
تى ليشتغل ح واتحسب: "...يقال أّن نسبة البطالة تقلصت ألنهم سياق الخطاب نجد الصحفية تقول

دعم هذا النفي بحجة هذا الرأي السائد و ي من أجل دحض هو هنا يستعمل النفيوم ويومين(، و 
ل إلى صتتبعنا الخطاب نجده في األخير و  لوواعد عالمية في إحصاء البطالة. و اعتمادهم على ق

نتائج إيجابية من قبيل أّنهم يعملون على القضاء على البطالة بمختلف الوسائل )الدعم، 
 .االستثمار...(

الملفوظ هو التوجيه نحو نتيجة إيجابية تخدم من خالل هذا نستنتج أن عمل ليس في هذا و 
 المخاِطب.

 .1أداة استثناء أما إذا كان الكالم منفيا فهي ُتفيد مع االستثناء الحصر -: إال

في هذا الملفوظ نجد المخاِطب يستثنى القاضي من بين الفئات االجتماعية األخرى، كما أنه 
 األداة إاّل. هذا باستعمالو  يحصر حكم القضاء على القاضي فقط،

مه بإيراد الحجة وهي متمثلة فإذا رجعنا إلى سياق الخطاب: نجد أّن هذا المرسل يستهل كال
 .saisie"2"إذا كان واحد حكموا عليه بالرشوة األموال تاعوا تروح  :في

ع مجاال  يدال يهو يعتمد هذا لكسبيل الحجاج ليقصى سؤال الحيرة والشك، و هنا نجده يسلك و 
 عن السؤال. تهإجابتساؤل في للشك أو ال

                                                           
 .21-22علي توفيق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، ص  :ظرين 1
 .خطاب أحمد أويحي 2
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 ثم إذا تتبعنا مسار سياق الخطاب نجده يعرض حجج المعارضة، فيوردها ثم يدحضها ليكون 
ي اشية عند العدالة ف: "القضية راِهي مَ الحجج متمثلة فيهذه ة من أمره، و بينإليه على المرسل 

ون قال نال عند الطليان قاايته، و ا، كاْش إجراء ْوْصْل لنهالقضية راِهي ماشية في ايطاليالجزائر، و 
 1"ل من منطلق القاضي ما هو مستقل.حنا في الجزائر قاالزم ْيِدبُرو التحقيق و 

ذا هإلجابة عن السؤال مباشرة وقد لجأ في جوابه للحجج و من خالل هذا نجد أنه تهّرب من ا
ة في طريقة المراوغوصول إلى هذا إجراء اعتماده، لى نتيجة إبعاد الشك عن السائل و كي يتوصل إ

 إجابته.

 :الروابط الحجاجية -ب
ظرفية تقوم بعملية الربط بين فعلين لغويين أو دالليين أو أكثر هي عبارة عن عناصر نحوية و 

ما بينها، لوحدات التي ترتبط فيالحجج المؤدية إليها، تؤدي دورا حجاجيا لو بينة النتيجة المقصود و أ
سلسل تنسجام للخطاب، وهذا من ناحية أنها تسمح بتدرج و الاوهي تلعب دورا مهما في االتساق و 

 القضايا.
ذلك كوردها في الخطاب، و هذا لكثرة حتى، إذن، ألن، إذا. و  ابط، لكن،ارتأينا أن نتعرض للر و 

 للدور الذي تلعُبه فيه.
 :لكن

تغيير ي هذا للدور الذي تلعُبه فابط التي نجدها ترُد في الخطاب و ُتعُد لكن من بين أكثر الرو 
 الوجهة الحجاجية لألقوال كلما اقتضى السياق ذلك.

                                                           
 خطاب أحمد أويحي  1
  د في برنامجه هالمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تع :هوي و مثل المترشح من طرف حبيبة محمود معلى وجه السؤال الم

ي كيف سيتم استرجاع هذه األموال؟ ولماذا لم نسترجعها اآلن قبل حد أويأموال الفساد، السؤال المطروح هنا سي باسترجاع
 اء أمر القبض الدولي على شكيب خليل.قفي ال تىح لتعلم بأن الحكومة الحالية فشيانتهاء العهدة الحالية والكل 
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استنادا لقول الحواس مسعودي "ل لكن دور حجاجي أساسي كذلك لكونها تفيد االستدراك، و 
هذا يعني أن استعمال لكن تسمح ، و 1باعتبارها تسمح للمحاج بتقديم معلومات على أساس أنها حجج"

األخرى و  هيدحضللسانيين بين نوعين منها واحدة قد مّيز الاجج بتقديم معلومات وفق دالئل، و للمح
 حجاجية.

 من األمثلة الواردة في الخطاب نجد "و 

زائري جمازال في مسار عودة َصْحُتو لكن ْنُقوْلْك إذا الشعب ال وْش ْهَنا ألن  "...الرئيس َما هُ 
 .2ْتْسْمُعوْه..."ْتُشوفُوْه و  09زكاه يوم 

هي "رابط حجاجي يجعل من الحركة و  هضيحطب يدرج لكن الدّ جد المخاضمن هذا المثال ن
 .3حوار يرتبط فيه النفي مع التصحيح فكون وظيفته دحض ملفوظ مخاطب آخر" ةالتلفظي

هو سبب عدم حضور المترشح الذي سبقه يضا يرسخ في ذهن المتلقي معتقد و هنا نجُده أو 
 و حضور المرشح بعد االنتخابات.هيقوم بتصحيحه بتقديم معقد جديد و  بالنفي )ماهوش(، ثم

نفي الخاطئ و  تأكيد الفعل بواسطة األداة لكن التي تظهر صدق الخبر الثانيوهنا يكمن إثبات و 
 واستبداله بالصحيح.

 على أخرى، إذ: "فهو رابط ُيظهر القوة الحجاجية ألطروحة أما بالنسبة إلى لكن الحجاجية
 ضد الحجة"بتموضع بين الحجة و 

 :التالي مثال على ذلك وفي الملفوظ

                                                           
 ،04ع ب، ملتقي علم النص،األدو للغة جا، مجلة اذمسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل أنمو  سالحوا 1

 .331ص  ،0559
 .حييو أحمد ا خطاب 2
 .023ماجستير، ص  مخطوطابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، تيمينة  3
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إذا نتكلم على المنظومة المصرفية تطّورت لكن َمزَاْلَها في حاجة إلى المزيد من "
 1اإلصالحات..."

ة في الوقت ذاته ُيبرز القو أن المنظومة المصرفية )متطورة( و هي هنا نجده ينطلق من حجة 
ا إاّل بأنها )المنظومة( رغم تطورهالحجاجية لها عن طريق ُمقارنتها فقط بالحجة الثانية التي نقول 

 أنها ما زالت في حاجة إلى إصالحات. من خالل هذا نستنتج أنه يدعم الحجة األولى بالحجة الثانية.

 يقول:في مثال آخر و 

 %3,5"اليوم لنا نقائص في جو االستثمار نَعم لكن المستثمر الجزائري خاص يدى فروض بـ 
 أخرى، هذا ْيْخلي نقول أن وتسهيالتْيَدْعُمو؟ ْتَدْعُمو الدولة، و هذا شكون  2,2و القرض في البنك 

 .2ما ِهيْش من المستحيالت" 9%

من  رهذا ما صّرح به المخاِطب غيّ أن االستثمار حقيقة فيه نقائص و  يفهم من هذا الملفوظ
 أخرجه من ما هو معروف.الوجهة الحجاجية للملفوظ و 

ن طرق التسهيالت التي تكون موبّرره بحجة التدعيم و ستدراك القول األول الل لكن فباستعما
ضل تتمثل في الوصول إلى نتيجة أفخادمة للحجة )التدعيم( و  هيلدول، ثم يأتي إلى ذكر النتيجة و ا

ل صلفاأن عمل لكل يكون في الوصل و  مما هي عليه في االستثمار مستقبال من خالل هذا نستنتج
 النتائج.بين الحجج و 

 إذن:

هي من بين الروابط التي أدرجها المخاطب، في و ، 3من الروابط المدرجة للنتائج" تعتبر "إذن
 :يها الرئيس المترشح مثال في قولهذلك طبعا إلظهار النتائج التي توصل إلطابه، و خ

                                                           
 .022يمينة نابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، ص  1
 .حييو أأحمد  خطاب 2
 .15ص  اللغة والحجاج،، ي بو بكر العزاو أ 3
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( ماشية في العدالة، ْمشاْت ْبْشكون؟ ْمشاْت ْحْرَكْتها الدولة إذن والفساد"القضية )سونطراك 
 .1الْدولة ما داْرتش ْحتى ِشي" ماْنقدروْش نقولو

ؤدي إلى لت ةيتم فيها تقديم الحجونتيجة، و  إذا نظرنا إلى هذه الجملة نجدها تتكون من حجة
 ذلك باستعمال الرابط "إذن".نتيجة معينة، و 

دليل لصالح ك بما أن قضية الفساد تستدعي المتابعة قضائيا نجد أن المتكلم يقدم حجة العدالة
نه أ التي تتمثل في التأكيد على عدم تهاون الدولة في متابعة قضايا الفساد. إالّ دة و النتيجة المقصو 

نما كانت ضملم يصرح بالنتيجة مباشرة و   ج من السياق.هي ُتستنتنية إذ أثارها على شكل تساؤالت و ا 

منها نستخلص أن "إذن" هي من بين الروابط التي تدخل في توجيه الملفوظ نفس التوجه 
 الحجاجي.

 :ألن

 .2حسب أبو بكر العزاوي هي ُتعْد من بين الروابط المدرجة للحجج

 أما عند عبد الهادي بن ظافر الشهري فقد عرفها على النحو التالي:

"ُتعد من ألفاظ التعليل بل هي من أهمها فقد يبدأ المرسل خطابه الحجاجي بها أثناء تركيبه، 
ا أنها من هذا التعديد نستطيع القول عنه خالل منو ، 3تستعمل لتبرير الفعل كما تستعمل لتبرير

 اإليضاح.أدوات التفسير و 

 :ذلكعلى ومثال 

 4"الرئيس َما ُهوْش ْهنا ألن مازال في مسار عودة َصْحُتوا" (0

                                                           
 .يخطاب أحمد أويح 1
 .90، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  2
 .129عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 3
 ."برامج وأسئلة تليفزيونيةحي، مقابلة حصة يو أحمد أخطاب  4"
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 في نفس الوقت مزال في مسار عودة َصْحتوا، كذلكهنا يتبين أن دور ألن هو إدراج حجة 
 ينوب عنه. وتعيين ممثلفسه ستخدم للتعليل على عدم حضور المرشح بنت

 1"أن القانون يفرض على أب العائلة إذا طلق يدفع" مثال آخر:كذلك في  (4

سياق الخطاب نجده استعمل ألن لتعليل ضرورة وضع قانون صندوق  إلى لو عدنا هنا
 ما قصده عبد الهادي بن ظافر الشهري "بتبرير للفعل". وهذاالمطلقات الذي يحمى المرأة المطلقة، 

إلصغاء ا ا نجده يستعملها كذلك في مثال آخر "الرئيس بوتفليقة ُيناشدكم إلى عدمكم (3
اللجوء إلى الشارع ألن في آخر خطاب َتاْع اللجوء إلى الغوغاء و الإلى الخطاب تاع الهول و 
 .2المطاف الجزائر تبكي"

ائري على جز توضيح سبب حث الرئيس الده يستعمل "ألّن" لتبرير الفعل وتعليله و هنا كذلك نج
ء الجزائر بكا يستلزم:ذلك بإدراج حجة )الجزائر تبكي( ما ابات العنفوانية و عدم اإلصغاء إلى الخط

 المعارضة.سببه اإلصغاء إلى الخطابات المتعصبة وخطاب 

 إذا:

أنه إيمان بقاعي ب الروابط التي استعان بها المخاطب نجد "إذا" واعتمدا على تحديد ومن بين
خاِطب في كل مّرة يستأنف كالمه نجدها كثيرة الورود في الخطاب حيث نجد الم 3ليل"تعأداة "تفسير و 

ة ر مثال تلك المتعلقة بالتهاون، وأموال الفساد وكيفيخصوصا عندما يتعلق األمر بشرح بعض األمو و 
 4".نجد على سبيل المثال قوله "...إذا كان فيه تهاون فيه إجراءات قضائية..المضي بالجزائر ُقدما، و 

 هنا يستعمل إذا ليفسر نتيجة التهاون بحجة اتخاذ إجراءات قضائية ضد المتهاونين.

                                                           
 ."برامج وأسئلة تليفزيونيةحي، مقابلة حصة يو أحمد أ 1
 .نفسه المصدر 2
 .31، ص 4114، لبنان، بيروت، 0طالمدار االسالمي،  دار معجم الحروف، إيمان بقاعي، 3
 .خطاب أحمد أويحي 4
 إذا تهاون يتابع فضائيا. 
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 SISIE"...أموال الفساد إذا كان واحد حكموا عليه بالرشوة األموال تروح آخر:كما نجد في مثال 
 1)حجز("

 ليها.ع كذلك هنا نجده يستعملها لتفسير حجة المحكوم عليه بالرشوة بنتيجة أن أمواله سُيحجز

ْمُنو إذا ْحِبِينا ْنْمِشْوا للْقَداْم  ْنْبَراوْ  مهذا الز يين ْنَكْرُهو أنفْسنا و في مثال آخر: "...وصلنا كجزائر و 
 .2أفريل الشعب الجزائري ينتخب رئيس" 09يوم 

كذلك هو ُيدرج "إذا" للتفسير، حيث نجده يشرح بأنه ال يمكن أن نتقدم نحو األمام إال إذا انتخب 
 تمثلت في االنتخاب الذي يستلزم التقدم. وبالتالي حجتهأفريل،  09وم الشعب ي

 حتى:

 ن تضيف إلىأ ووظيفتها فيطاب، حيث ال تنحصر لهذه األداة أيضا دور فعال في الخ
المعلومة معلومة أخرى، بل إن دورها يتمثل في إدراج حجة جديدة، أقوى من الحجة المذكورة قبله، 

 .3احدة من حيث القوة الحجاجيةنتيجة و  والحجتان تخدمان

له تأكيد قو يان إذا كان غرض المخاطب إثبات و في الخطاب في معظم األحاألداة وظفت هذه و 
 :ة الذي يريد الوصول إليها، فيقولأي النتيج

ْتغُلوَها )...( راهم فرحانين ألنو وصل قانون ْيْخِليهم ْيسْ الحالين ِلموجودين من ْبْكِرى فيالفالحين "
 .4اضي المستصلحة( هو ما وحتى ْيَورُثوَها ْلْواْلدُهم")األر 

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1

 إذا ُحكم عليه بالرشوة، تحجز أمواله :. 
 .نفسهصدر الم 2

 إذا أراد الشعب الجزائري التقدم، يجب عليه االنتخاب :. 
 .19ص  ة والحجاج،اللغأبو بكر العزاوي،  3
 .يحيو أحمد أخطاب  4
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ثبات النتيجةلربط بين حجتين، ثانيا تأكيد  أوال:هنا نجده يستعمل "حتى"  حجة  ذلك بإدراجو  وا 
في )يورثها لْوالْدُهْم( التي تدعم الحجة األولى والمتمثلة في والمتمثلة ثانية ذات قوة حجاجية أكبر 

 )ْيْسْتْغُلوَها(.

لفالحين( )فرح ا والمتمثلة فيهناك نتيجة ضمنية مضمرة تحت الحجة المصرح بها  الحظ أنون
التي يريد اإلشارة من خاللها إلى أّن النظام المتبع من طرف المتكلم باسمه هو نظام ناجح فيما 

 الذي دفعنا إلى استنتاج هذه النتيجة الضمنية. وسياق هويخص االستثمار في الفالحة، 

 هنا يستعين بنظام عكسي في ِحجاجه إذ سبقت النتيجة الحجج. أويحيىأن أحمد ونالحظ  
 النتيجة                                                 الحجج

 

 

هي الوظيفة التي تلعبها في  "حتى"ألداة  أويحيىوما نلمسُه كذلك من خالل توظيف أحمد  
 هذا ماو كانت مسبوقة بأداة نفي  وخصوصا إذااإلقناع،  حدوثوبالتالي التأثير في نفسية مخاِطبه 
 نالحظه في المثال اآلتي:

"أختي نقولك، بوتفليقة ما هوش ْمْعْوْل يكافحها )البطالة( أساس بمناصب الوظيف العمومي،  
 .ONSGI"...1استثمار الفالحة حتى الدعم كنا ْنهْدٌر على 

                                                           
 .أحمد أويحي خطاب  1

 الستثمار اوظيف العمومي و لة اعتمادا على مناصب الن يكافح البطاأختي أقو لك، بوتفليقة ليس ُمصمم أ
 الفالحي حتى الدعم...

استغالل األراضي إذا  الفالحين فارحين
 أصبحت من مالكهم

حتى بإمكانهم يورثوها 
 ألوالدهم
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هي و خاَطب النتيجة التي يرمي الوصول إليها يتمثل دور حتى هنا في المخاِطب يوجه للم
على البطالة باستعمال مختلف اإلجراءات، فالحجة الثانية )الدعم( باعتبارها األقوى حجاجيا  القضاء

 (. واالستثمار الفالحيجاءت الحجة األولى )مناصب الوظيف العمومي، 

 والتأثير المخاَطب ي استقطابوبالتالزاد من درجة اإلثبات  )ما هوش(وال اقتران "حتى "بالنفي 
قناعهفيه   .وا 

 وباعتبارها الحجةفاألداة "حتى" تقدم الحجة القوية باعتبارها الحجة أقوى من كل الحجج، 
 .األخيرة التي يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة"

 من خالل هذا ُندرك أنه ال يمكن أن ترد حجة أقوى من الحجة المدرجة بعد الرابط "حتى".

 " فيها الدور البالغ في إثبات و تأكيد حجة قوية نجد:حتيل  ملفوظات التي كانال ومن بين

"قَاُلوْلُهمْ حتى راكم في عهد االستعمار ْمْهْمِشيْن، حاشا و هلل ما ِفِيهْش جزائري واحد ْمْهْمْش 
 .1في التراب الوطني"

كانها أن تؤثر في الشعب من خالل هذه الحّجة نجد أن الخصوم قد استعملوا حجة قوية بإم
يء في انتقاء ُحجته، فال ش وقد ُوفق)علي وجه الخصوص سكان الجنوب( سلبيا إلى حد كبير، 

من قوة هذه الحجة أنها سبقت بأداة "حتى"  وما زاديمكنه أن يمس بكرامة الشعب أكثر من التهميش، 
 التي ال يمكن أن تأتي حجة أقوى من الحجة التي تأتي بعدها.

ْنُظْن يشهد لو حتى الخصوم تاعو، أن ما هوش انسان تاع وعود، كل ما  آخر:في مثال و "...
 2..."%70قالو تجسد حتى 

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
 المصدر نفسه. 2
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 الخصوم على كفاءة وهي شهادةقول كذلك نجد المخاطب ٌيوظف حجة قوية للغاية أفي هذا  
ول بأداة التأكيد ا القفي هذ مرفقة وخصوصا أنهاقوة هو اقترانها باألداة حتى  وما زادهاالمتكلم بلسانه، 

أن التي من شأنها أّن تأكد الحجة المتمثلة في كفاءة المترشح بشهادة من الخصوم. كذلك من خالل 
 التي توّصل إليها المترشح في عهداته السابقة. وهي الحصيلةتأكيد نتيجة أخرى 

بين لنا ، تةوالعوامل الحجاجيالروابط  كل منمن خالل محاولتنا كشف الوظيفة التي تلعبها  
لها، تأتي لتبين بطريقة أوضح مدى فاعلية  تحليل أونسكمبربوضوح أن هذه اإلجراءات على حد 

حو التوجيه ن وأنجع فيهذه اإلجراءات في إكساب الملفوظ الذي تدخل عليه ُبعدا حجاجيا أعمق 
لى ت المؤدية إالنتيجة الضمنية، فإن العامل الحجاجي اذ يدخل على الملفوظ يحدد مع عدد المسارا

 ول إلىوالوص. فانتقاء القول الذي يحكم هذه الروابط يكون أكثر نجاعة في إيراد الحجة 1تلك النتيجة
 صولة:النتيجة من الذي يخلو منها حيث يقول عبد هللا 

عليه العوام الحجاجية، أنفع في إقامة الحجة من الملفوظ العاري  وقد دخلت"اختيار الملفوظ 
 .2النتيجة التي يريد إيصال المخاَطب إليها مضمونة الوصول" وذلك أن من تلك العوامل

 والروابط الحجاجيةلمسناه في الخطاب حيث وظف الُمخاِطب مجموعة من العوامل  وهذا ما
ما القصر، والتعليلفي خطابه هدفها إما التأكيد أو التفسير  ه إلى اتخاذ بخطاب والنفي وقد أدت وا 

ي وبالتالاإلقناع.  والوصول إلىموعة من النتائج، قصد إحداث التأثير عدد من الحجج لخدمة مج
 اإلجراءات فقد وفق إلى حّد كبير في الوصول إلى مقصده. وباتخاذه هذهمصالحه  خدمة

  

                                                           
، 4100، 0، طكيةزبلنشر والتوزيع، منتدى سور األلق، مسكيليا بيتطنظر: عبد هللا صولة، في نظريات الحجاج دراسات و ي 1

 .www.booksaall.net 11ص 
 .11المرجع نفسه، ص 2

http://www.booksaall.net/
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 :Echelle argumentativeالسلم الحجاجي -ت

 حججلوالضعف لصاغ ديكرو نظرية الساللم الحجاجية وفق معيار التفاوت في درجة القوة 
 ويمكن أن، 1السلم الحجاجي أنه "مجموعة غير فارغة من األقوال مزودة بعالقة تراتبية" ويعرفه أي

 نمثلها بما يلي:

 

 

 

 )ب، ج، د، ن( مجموعة من الحجج تخدم النتيجة )ن(

 :)األقوال( تستند على شرطين مهمينفهذه الحجج 

د في ته بحيث يلزم أن القول الموجو "كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تح -ت
 .الطرف األعلى جميع األقوال التي دونه

العكس و كل قول كان في السلم دليال على مدلول معين كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه  -ث
 2"صحيح

 وهي:فاألقوال التي ترد في هذا السلم تستند على قوانين داخلية  -ج

"إذا صدق القول في مراتب معينة من قانون الخفض: ينص قانون الخفض على أن  -أ
 3السلم الحجاجي فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها"

                                                           
 .41، ص أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج 1
 .499التكوثر العقلي، ص والميزان أوطه عبد الرحمان، اللسان  2
 .499صالمرجع نفسه،  3

 )النتيجة(

 د

 ج

 ب

 ن
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 السلم:قانون تبديل 

ينص هذا القانون "أنه إذا كان القول دليال على مدلول معين فإن دليل نقيض هذا القول دليل 
 .1على نقيض مدلوله"

 القلب:قانون 

وى بعبارة أخرى إذا كان )َأ( أقية هو عكس األقوال االثباتية، و فإن السلم الحجاجي لألقوال المن
مكن ي ن( –أ( بالقياس إلى النتيجة )ط -( هو أقوى من )أَ -)من )أ( بالقياس إلى النتيجة )ن( فإن 

 : إذا كانت إحدى الحجتين أقوى من األخرى في التدليلعن هذه الفكرة بصيغة أخرى فنقول التعبير
ن نقيض الحجة الثانية أقوى من نقيض الحجة األولى في التدليل على النتيجة على نتيجة معينة فع

 .2المضادة"

ويمكننا أن نمثل الحجج الواردة في الخطاب ضمن سّلم حجاجي، حيث قام المخاطب بعرض 
ابقة، ت أثناء عهداته السمجموع من األعمال أو اإلصالحات التي قام بها الرئيس المترشح لالنتخابا

حدة، )وهي اإلصالحات السياسية رتبها حسب قوتها لتخدم نتيجة وامنطقية واقعية و  وهي حجج
 االقتصادية التي قام بها المتر شح خالل العهدات التي مضت(.و 

 )ن( كفاءة الرئيس بوتفليقة 

 

  

                                                           
 .492ص  ،التكوثر العقلي والميزان أوطه عبد الرحمان، اللسان   1
 .441 والحجاج صأبو بكر العزاوي، اللغة  2

 عرفت دفعة في التنمية وانطالق قطار االصالحات السياسية

فع دتعزيز السلم بالمصالحة الوطنية والمزيد في مسار التنمية و

 يادة الماليةالمديونية واسترجاع الس

 عودة السلم وبداية انطالق التنمية
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ة هو منطلق نظري وهذاحيث القوة فيما يخص بناء حججه  وذلك منرّتب المخاِطب أقواله، 
ن( "ومعنى نتيجته )الحجة )ق( و  –المحاجة بين القول جية، التي تقر بالتالزم في عمل الساللم الحجا

هذا التالزم هنا هو أن الحدة ال تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إال بإضافتها إلى النتيجة مع اإلشارة 
، أن موقع الحجج في خطاب المرسل جاءت 1إلى أنت النتيجة قد يصرح بها وقد تبقى ضمنية"

 تدرجة في توجيه الحجج.م

وذهب أيضا المَخاِطب في أحد التصريحات التي قالها بعرض مجموعة من الحجج التي تخدم 
الحجج وفق نظرية الساللم الحجاجية أي بدأ بعرض أضعف حجة ليصل  وجاءت هذهنتيجة واحدة. 

ة سوناطراك يفي حديثه عن قض ويظهر ذلك وتوصيل رسالتهإلى أقواها وذلك بهدف إقناع المتلقي 
 بأن الدولة الجزائرية سخرت جميع إمكانياتها في متابعة هذه القضية في القضاء.

 

 

 

 

 

                                                           
 ،، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من ارسطو إلى اليومنظرية الحجاج في اللغة ،المبخوت شكرى  1

 .313ص

 الفساد"ن" القضاء على 

 القضية راهي في الطليان

 القضية ماشية في العدالة

 الوزير تنحى من منصبه

 مسيرين سوناطراك راهم في السجن
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إن هذه الحجج التي قدمها المرسل تنتمي لفئة حجاجية واحدة، فكلها تؤدي نتيجة مضمرة 
 وهي القضاء على الفساد في الجزائر.
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 المبحث الثالث: الحجاج المغالط.

I المغالط:.الحجاج 

 هو أسلوب ملتٍو منحرف يقوم بدفعالطة أو السفسطة في معنى محدود و تعمل مصطلح المغيس
ضعاف الفهم و  ثارة المتلقي إلى السقوط في الهفوات وا   يهدف الشك واالستعجام والهدر والهتار فهو الا 

نما يهدف إلى "إيقاإلى الحقيقة و   .1فيما ليس هو أنه هو"ع المخاَطب وجعله يعتقد فيما هو و ا 

نما يعتمد في  والسوفسطائي المغالط يصوغ مغالطتة ليس وفقا لقياس صحيح في الظاهر وا 
استدالله الجدلي على ممارسة التبكيت الظاهري، لذلك كشف أرسطو مغالطاتهم ويراها أنها "تحمل 
على القياس، وليست قياسا حقيقيا، وهي أخطاء تضلل وتبني القضايا على غير تحقيق، فهي إما 

ة المداور  جدلية بين أطراف الخطاب تقوم علىوهذه المغالطات تجعل العملية ال 2الستنتاج"فاسدة ا
ثارة االلتباس وبالتالي يكون طعما خطابيا يتوسل به المتكلم بغية تحقيق غايات  APPAT Unوا 

 اإلغراء وجعل اإلقناع فن التضليل.ورة و حمل السامع إلى المدا، و 3معينة"

 ب: "الخطاب السياسي" تجلت فيه آليات تغليطية استعان بها المخاطَ ومن خالل طبيعة مدونتنا
 :طاالستعانة بمختلف سبل التضليل والتغليذلك بيجعل المتلقي يثق في أقواله واإليقاع به و 

  

                                                           
 .211، ص4112غرب، مالشرق، ال إفريقيار النقدي، منهجية التفكيحسان الباهي، الحوار و  1
 .21ص ،4103، نلبنا، 0طفي المناظرة، منشورات ضفاف،  قناعاإلعبد اللطيف عادل، بالغة  2
 .21المرجع نفسه، ص 3
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 التخويف: استراتيجية -0

، ونلمس في خطابه 1فرض الرأي بقوة"الخصم إلضعاف حجته و  "تقوم على إرهاب وتخويف
بالنتائج  وذاك بتخويف الشعب الجزائري  االستراتيجّيةهذه  لصحفية حاول كثيرا استخدامموعة امع المج
يظهر ذلك في قوله "أذكر المواطن الكريم ما ْيْنَساْش نجم عن فكرة معارضة االنتخابات و التي قد ت

مع و  كان التهديد في الشارع 50جوان أتكلم عن  50ال أتكلم في ديسمبر  50في  ويْن َداْه الشارع
 .2األسف ْعْرْفَنا واش األبواب جهنم التي فتحت على الجزائريين من التهديد بالشارع"

فقد نبه المتكلم في خطابه مرارا الشعب الجزائري بما سيلحق به جراء خروجه للشارع للتعبير 
 الضرورةرع ليس بحرية الخروج للشاهذا األسلوب يعكس الديمقراطية و  عن قضية االنتخابات مع أن

نما يعبر عن الرفض بطرف سلمية.يعبر عن العنف و   ا 

 التعميم المتسرع: استراتيجّية -2

ن طريق قه عيعتمد عليها عينات غير كافية ليؤدي بالمخاطب إلى تصدي استراتيجيةهي و 
يظهر ذلك في خطاب المخاطب في "مسألة الفساد" في الجزائر حيث قال حين العينات التي قدمها و 
ا المجال "عدم مكافحة الفساد بشكل يخرج الجزائر من هذه الظاهرة" فحاول وجه له سؤال في هذ

المتكلم أن يقدم دالئل على صدق دعواه باالستعانة على بعض العينات التي تعتبر غير كافية. ما 
 دام هذه الظاهرة مازالت لم تختفي بشكل كلي وهي:

 :من 4101، 4115"الترسنة أو النصوص لي خرجت وطبقت من 
 .يل قانون مكافحة الفسادتعد .0

                                                           
 .012، ص4104 ، تيزي وزو،ي ، مخطوط ماجستير جامعة مولود معمر ليتيمي مراد، الحجاج في المناظرة 1
  لإلنقاذ ميةاإلساللـ الجبهة موالية  ي وفصائل متعددة تتبنى أفكاربين النظام الجزائر جرى  يان مدنيعص: 50أحداث جوان 
التي حقق فيها الجبهة في الجزائر و  0550برلمانية لعام االنتخابات ال نتائججرت هذه األحداث عقب إلغاء السياسي و  اإلسالمو 

 .إللغاء االنتخابات البرلمانية ري ، فوزا مما أدى بالشعب الجزائلإلنقاذ اإلسالمية
 .يحيو خطاب أحمد أ 2
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 .تعديل قانون النفقات .4
 1".تعديل قانون هروب رؤوس األموال .3

وقدم قضية سوناطراك من القضايا الكبرى في الفساد، فقد حاول المتكلم أن يثبت صدق دعواه 
أن سياسة بوتفليقة عملت على مكافحة الفساد في الجزائر وهذه اإلثباتات المقدمة تعتبر بالعينات 

 كافية مادام الفساد مازال متفشي في أرض الواقع. الغير

 :استراتيجية السخرية -3

، فحسب ما ورد في خطاب 2السخرية نوع من الحجاج يعمل على تجنب المناظرات الجادة"
 يظهر ذاك.الستراتيجية و المتكلم في بعض تصريحات أنه استعان بهذه ا

، فهذا 3ْزْمْش كل الشعب َياْكْل الياغورت""أنه قد صرح في أحد تصريحاته في البرلمان قال "َمالَ 
يْش أنا راكي غالطة َمانِ لم يصرح به فأجاب إجابة سخرية واستهزاء " المتكلم أنه التصريح أنكره

المترشح" وفي المقابل إجابة أحمد أويحي بهذه الطريقة االستهزائية كانت غايته هو تجنب الحوار 
سابقة المتعلقة بهذه الحادثة نجد الكثير من الجرائد أشارت  الجاد مع الصحافة ألن لوعدنا إلى مراجع

إلى هذا التصريح من خالل لسانه فمثال صحيفة الجزائر تايمز االلكترونية أصدرت مقاال حول هذه 
القضية، عنوان المقال ما الذي يحدث هذه األيام في الجزائر؟ وزراء خالدون يغيرون ميادينهم وأماكنهم 

  .4الكريم رضا بن يخلف"فيما بينهم، عبد 

                                                           
 خطاب أحمد أويحي. 1
 .35ص ،محمد طروس، النظرية الحجاجية 2.
 .خطاب أحمد أويحي 3.
 .األردنية، مدينة إعالم جاسكو، مدينة دبي لإلعالم( اإلعالميةمدن إعالم عربية )المدينة  4
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 التغليط من جهة اللفظ:  -4

لفظ ذلك بجعل الحد المتناظران إلى تغليط الخصم والحضور و وهي حيلة يسعى من خاللها أ
يدل على غير المعنى الذي وضع ألجله وهي حيلة اعتمدها المخاِطب فيما يتعلق بمسألة اإلعالم 

كان هناك مدن إعالم مثل ما هو موجود في  وترقيته حسب ما ورد في برنامج المترشح فُسأل إن
الدول األخرى، لكنه تجاهل معرفته بلفظة مدن إعالم "َماَكاْش مدن إعالم َساْمِحِني أنا شخصيا ما 

 ، فهنا تجاهل معرفته اللفظة مدن إعالم.1ْنْعرْفَها مدينة سينما ْسَمْعْت بها..."

 إستراتيجية التناقض العملي: -5

ق( جائزة لنسبة إلى كل )أعماله فهو "بااك تناقض بين أقوال المتكلم و هن في هذه الحجة يكون 
 .2كل شخص )أ( فإن )ق( متناقضة عمليا عندما يقرر أ ق ويعمل بشكل سالب لـ )ق(منطقيا و 

هددين بدخول مقضية الشباب والقروض بأنهم متابعين قضائيا و يذكر المتكلم في خطابه حول و 
متابعة هؤالء الشباب في القضاء، فمقارنة أقواله مع الواقع يثبت  السجن، فأويحي نفى تماما قضية

العكس أي أن هناك تناقص، فأغلبية الشباب الذين لم يسددوا قروضهم في وقته المحدد كما أكدت 
الصحافة قد وقفوا في العدالة بتهمة عدم تسديد القرض، فهنا الواقع يتناقض مع األقوال )عدم توقيف 

 يسددوا القروض( الشباب اللذين لم

  

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
نظريات الحجاج الغربية من أرسطو إلى  أهمالمغالطّية مدخال في نقد الحجاج، ضمن كتاب: محمد النويري، األساليب  2

 .201اليوم، ص 
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 إستراتيجية التماس المشاعر: -6

ثارة مشاعره، فهذا النوع من الحجج تحتوي على  تهدف إلى التأثير في انفعاالت الجمهور وا 
 جانب مشاعري يستعين بها المتكلم بدل الحجة إلخفاء الضعف في الحجة.

 كما يقول في فممثل المترشح حاول إقناع الجمهور بعدم اإلصغاء لخطاب الهول و الغوغاء
وهو يخاطب قلوب الشعب الجزائري قائال أخوكم  09خطابه واالقتراب من صناديق االقتراع يوم 

أنتم مواطنون أحرار ومواطنون شرفاء المنتظر منكم اتخاذ موقف في خدمة بالدكم  بوتفليقة ْيُقوْلُكمْ...
ائر ويبكي طاف تبكي الجز وهو التصويت بكل حرية على من تريدون التصويت عليه ألن في آخر الم

 .1المواطنين والمواطنات الجزائريات، وتبكي القلوب َتْع السياسيين ِلْيَعزوا الجزائر وْيَعُزوا مواطنيها"

ة ارضة لجأ لمخاطبفهنا المتكلم ليقوم بإقناع المواطن الجزائري بعدم السماع لخطاب المع
ن يلتمس مشاعره لكي يصل إلى إقناعه هو أداء واجبه اتجاه وطنه فإذن حاول أضمير المواطن و 
أفريل أو كذلك قام بالتماْس مشاعر السامع في الوصول إلى إقناعه ويظهر ذلك  09بالتصويت يوم 

في قوله "الدولة تقوم بالتشجيع على الطالق ذلك لما أنشئت صندوق المطلقات، فكان الرد من طرف 
وله "ُروح يظهر في قعليهن و  ات أي يشفقأويحي على الصحفي باستغالل حجة الشفقة على المطلق

 2للشارع زيغود يوسف ْتلقى المسكينات راُهم َباْيِتين تحت القواس بْواَلْدُهم..."

أويحي قام بإقناع السامع باللجوء إلى حجة إثارة مشاعر السامع وهي الشفقة على المطلقات 
 التي تعاني في الشوارع بأوالدها.

  

                                                           
 .خطاب أحمد أويحي 1
 .نفسه صدرالم 2.
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 إستراتيجية التمويه: -9

 م فيخر فهذه الحيلة قدمها المتكليحاول المتكلم إخفاء حقيقة شيء ما يجعله مشابها آلهي أن 
مسألة تنصيبه ممثل المترشح للرئاسيات وفي نفس الوقت يتولى منصب مدير ديوان فهذا مخالف 
للقانون فحاول المخاِطب في إجابته تقديم حالة مشابهة لهذه الحالة وهي "باالنتخابات المحلية في 

ا في نفس الوقت رشح نفسه في بلدية من بلديات فرنسا )رئيسسيرها وزير الداخلية ، و  نسا الذيفر 
للبلدية( و في هذه الحالة استعمل المخاطب إستراتيجية إخفاء الحقيقة  بتشبيه حالة مشابهة لحالته، 

ين ارنة بقولكن هذه اإلستراتيجية التي بها استعان كحجة إلخفاء الحقيقة واالختالف يكون بالم
 االنتخابات الرئاسية فهناك اختالف بينهما.االنتخابات المحلية و 

 إستراتيجية الصمت: -8

تلعب هذه اإلستراتيجية دورا هاما في تحقيق العملية االقناعية فهي "تعمل على تجميد المخاطب 
ي راتيجية فالمتكلم في خطابه استعان بهذه اإلست 1وتتكون فقط من عدم اإلجابة عن إهانة أو اتهام"

قضية سرقة فكرة صندوق المطلقات من أحد برامج أقطاب المعارضة، فالمخاطب لم ُيجب على 
ؤال كن لم ُيجب على السالسؤال المطروح رغم إصرار الصحفية على أن تكون اإلجابة على لسانه ل

 ذلك تجنبا في الدخول في نقاش مع الصحافة حول المسألة المطروحة.المطروح و 

 الَشْخَصَنة: استرتيجية -9

هي إستراتيجية يستعين بها المتكلم في الهجوم على صاحب الحجة وذلك بدل تقديم حجة 
للطرف اآلخر، واستعملها المخاِطب كوسيلة للرد على ما ذكر له الصحفي أن المعارضة تقول 

مترشح، ل"ممثلي المترشح بوتفليقة هم وزراء في الحكومة لم يستقيلوا في نفس الوقت يقومون بحملة ا
في غضون الحملة تخدم المترشح بوتفليقة" وذلك إلضعاف ي هناك قرارات تصدر على الحكومة يعن

                                                           

 .خطاب أحمد أويحي 1.
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ْسمْحلي على هذه العبرة لي ما ْعْنُدوْش شي يحوْس  م بدون نقاش الحجة "هذه بهلونياتحجة الخص
 ة.. فإذن هذه الحجة التي استعملها المخاِطب في خطابه إلضعاف حجج المعارض1على حجج"

 مغالطة التركيب: -11

نجد أن المخاطب يستعمل هذه المغالطة وهذا عندما يربط ويجمع موجودة في الجزائر بقريناتها 
 في العالم حيث يقول:

"لو جاء الفساد مرض جزائري فقط مكاَنْتْش تكون معاهدة دولية لمكافحة الفساد نعطيك رقم 
 ق لطلعها الكوميساريا تاع االتحاد األوروبيخرج في االتحاد األوروبي عندها أقل من شهري، الوثائ

 .2مليار" 041الفساد وصل  400-4101سنة 

وبما أن مغالطة التركيب تكون عندما نستنتج أن "الكل من األجزاء، كأن تقرر أن الكل على 
 .3صفة معينة، بما أن كل جزء من األجزاء له هذه الصفة"

 ادفما يصدقه بمعاهدة دولية لمكافحة الفس وهذا نفس الشيء الذي يطبقه المخاطب في خطابه
ائر ليس في الجزائر فقط، ما يستلزم أن هذه الصفة تتشارك فيها الجز أن الفساد منتشر في كل العالم و 

الطة األوروبي هو يقع في المغ باالتحادمع باقي البلدان. كذلك عندما يعطي نتائج الفساد الخاصة 
ة منتشرة في الجزائر كما في سائر لبلدان األخرى، وهذه المغالطة إذ يريد أن يؤكد على أن هذه الظاهر 

تحدث "عندما نستنتج أن مجموع العناصر له خصائص محددة ألن أفراد هذه العناصر لها هذه 
. وهذا نفس الشيء الذي حدث في هذا الملفوظ حيُث تشترك كل بلدان العالم في ظاهرة 4الخصائص"

 .الفساد

                                                           
 .21محمد طروس، النظرية الحجاجية، ص 1
 .222، صجلنقد الحجافي  طية مدخاللري، األساليب المغايمحمد نو  2
 .حييو مد أخطاب أح 3
 .222، صجنقد الحجافي طية مدخال لري، مقال األساليب المغايمحمد نو  4
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يعتبر الخطاب السياسي خطابا حجاجيا بامتياز، يسعى من خالله المخاطب التأثير  
في المتلقي والوصول إلى مقاصده ووفقا للمنهج التداولي والبالغي المتبع شّرحنا هذا الخطاب 

 وتوصلنا إلى جملة من النتائج وهي:

 يعرض فيها القضايا  كان حوار المخاطب لحظة جدل ومناقشة مع الصحافة الوطنية
المهمة داخل المجتمع الجزائري وذلك بإتقان استراتيجيات حجاجية بالغية كاالستعارة، 

... وذلك من اجل تقديم مقترحاته وطرح .المماثلة، التفريع، التشبيه والشواهد البالغية
 برنامج المترشح.

 حاججة والجدلاستغالل اآلليات اللغوية التي اعتبرها المخاطب سالحا ومنبعا للم 
)كالعوامل والروابط الحجاجية والساللم الحجاجية( واعتبرها وسيلة للتأثير في المتلقي 

 وأداة إقناعية تراعي المقام والمقاصد.

  استغالل الحجاج المغالط كلغة التخويف والترهيب فهو خيار حجاجي استراتيجي
 استحضره المخاطب الستدراج مشاعر المتلقي.

 بإستراتيجية تقديم نتيجة ثم إدراج الحجج لتدعيم هذه النتيجة أو  استعانة المخاطب
 العكس وقد تكون الحجج ضمنية يستنتجها المتلقي.

  االستعانة بالمعطيات الثقافية والتاريخية للمجتمع الجزائري من أجل إثارة المتابع للحوار
 وضمان إقناعه وكسب تعاطفه وجدانيا.

 لتضليل في الخطاب السياسي من أجل كسب كشف البحث عن دور استراتيجيات ا
 القضايا المطروحة والتي تعتبر شكال من أشكال التواصل.

  حرص المخاطب على أن يأتي في صورة السياسي القادر على إقناع المتلقي باستجماع
حصائيات مستمدة من الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري.  حجج وأدلة وبراهين وا 



 خاتمة
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السياسي الحجاجي ال يزال محتاجا إلى الكثير من الدراسات إّن البحث في الخطاب 
وهذا البحث الذي قدمناه هو محاولة بسيطة لعله يكون بابا يفتح أفكارا جديدة لبحوث أخرى 

 مستقبال.

 وآخر دعوانا أن نسأل هللا التوفيق...وله الحمد من قبل ومن بعد.
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 مصادر ومراجع:
 .القرآن الكريم -

 المصادر:
 .www.youtube.com/watch.?v=hx-jgjltku، "، في حصة تلفزيونية "برامج وأسئلةأويحيخطاب أحمد  -

 المراجع:

 المعاجم:
لبنان،  ،دار الكتاب العربي ،0ج ،محمد على نجار :ابن جني: الخصائص، تح -0

4111. 
 .0510، بيروت، ر الفكردا، 2جالبخاري: صحيح البخاري،  -4
، دار محمد الحبيب خوجة :هاج البلغاء وسراج األدباء، تحمن ،حازم القرطاجني -3

 .0511 لبنان، ،0ط ،المغرب االسالمي
جوه عيون األقاويل في و خشري: تفسير الكاشف عن الحقائق وغوامض التنزيل و الزم -2

 .0529 لبنان، ،دار الكتاب العربي ،2ج التأويل،
 .4112، ، بيروت1ز، دار الكتاب العرب، طلجرجاني، دالئل اإلعجاد القاهر اعب -2
، دار الكتب العلمية ،41ج مفاتيح الغيب،محمد فخر الدين الرازي، التفسير الكبير  -1
 .0513 بيروت،، 0ط
ار د حمزة فتح هللا،و  مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر محمد فخر الدين الرازي، -9

 .0519البصائر، مؤسسة الرسالة، لبنان 
 .بيروت ،0ط محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة دار الصادر، -1

9- Dictionnaire Hachette, sous la direction de ghislainestora. 
  

http://www.youtube.com/watch.?v=hx-jgjltku
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 :المعاجم
 .4114 ،بيروت، 0ط، دار المدار اإلسالمي معجم الحروف، ،إيمان بقاعي -01
رب، دار الصادر، سان العابن المنظور، ل فضل جمال الدين بن محمد بن مكرم أبو -00

 .3، ط4المجلد 
 .بيروت ،0ط ،العربي ثالترا إحياءيدي، معجم العين، دار همد الفرا حالخليل بن أ -04
 .0553، 4علي توفيق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار األمل، ط -03

 :لمراجعا
 .4111المغرب، ، 0ط، ةعاالحجاج، العمدة في الطبأبو بكر العزاوي: اللغة و  -02
عبد الرحمان بدوي، دار  :: الترجمة العربية القديمة، ترأرسطو طاليس، الخطابة -02

 .0511 ،لثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم، بغدادالشؤون ا
 دار غريب، د ط، دون تاريخ ،جميل عبد المجيد: البالغة واالتصال -01
 .4112غرب، الم الشرق، إفريقيامنهجية التفكير النقدي، حسان الباهي الحوار و  -09
إلى اليوم،  وطأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرس، صمود يحماد -01

 ت.د .منشورات كلية األدب، منوية
، ديوان خليلخليل أحمد : وتاريخه من أرسطو حتى راسل، تر روبير بالنشي، المنطق -05

 .4114الجزائر ولبنان، ، 4ط المطبوعات الجامعية، المؤسسة الجامعية للدراسات،
من الجاهلية إلى القرن الثاني  ريدي، الحجاج في الشعر العربي القديمسامية الدّ  -41

 .4111، دناألر ، 0ط، كتب الحديث، عالم الللهجرة، بنيته وأساليبه
 .0552 المغرب، ،3، طيي، المركز الثقافي العربئسعيد بقطين، تحليل الخطاب الروا -40
 دت.، ات كلية اآلدابنشور وت، نظرية الحجاج في اللغة، مخالمبي شكر  -44
، 0ط النشر،الحجاج مداخل ونصوص، صفحات للطباعة و صابر الحباشة، التداولية و  -43

 .4111 سورية،
، 0ط، يالميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربطه عبد الرحمان اللسان و  -42

 .0551 المغرب،
 .4111 ،ضاءيدار الب، الشرق  إفريقياعبد السالم عشير، عندما تتواصل نغير  -42
لبنان، ، 0طفاف، ضفي المناظرة، منشورات  اإلقناععبد اللطيف عادل بالغة  -41

4103. 
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لية وبية، منشورات كولة: الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائص األسلعبد هللا ص -49
 .4100، تونس، األدب، منوبة

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، دار  -41
 .4102، 0الكتاب الجديد المتحدة، ط

 .0511، ية، دار التعاون للطبع، القاهرةعالء حمروش، تاريخ الفلسفة السياس -45
 قيايإفر : الخطابة في القرن األول نموذجا، ياإلقناعمحمد العمري، في بالغة الخطاب  -31

 .4114، الدار البيضاء، 4، طالشرق 
صرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، اعمحمد سالم محمد األمين الحجاج في البالغة الم -30
 .4111لبنان، ، 0ط

محمد صالح ناجي الغامدي، تاريخ نظريات الحجاج، مطابع جامعة الملك عبد  -34
 .4100 جّدة، ،0العزيز، ط

ة من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية، محمد طروس، النظرية الحجاجي -33
 .4102، ءيضادار الب، 0طوزيع، تالدار الثقافة للنشر و 

 المجالت :
 .0559، 04عدد األدب، مجلة اللغة و  -32
 . 4111 ،3، ع2، المجلد اإلنسانيةم و لمجلة جامعة الشارقة للع -32
 .3، الجزء 10المجلد  ،مجلة مجمع اللغة بدمشق -31
 ،0عوزو،  ي ز العربية، جامعة مولود معمري، تي اللغةمعهد األدب و مجلة الخطاب،  -39

0551. 

 :رسائل
 ،حجاجي السياسي في كتاب اإلمامة والسياسة ألن قتيبة، الخطاب الابتسام بن خراف -31

 .4101-4115، ، جامعة لحاج لخضر، باتنةدكتوراه مخطوط، تداولية دراسة
جامعة  ،ماجستير رسالةعليه السالم،  إبراهيمسعدية لكحل، الحجاج في خطاب النبي  -35

 ، دت.مولود معمري، تيزي وزو
ربعون األ اإلقناعالخطاب النبوي، دراسة في وسائل هشام فروم، تجليات الحجاج في  -21

 .4115-4111 ة،ماجستير، جامعة لحاج لخضر، باتن مخطوطالنووية، 
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 ر، جامعة مولود معمري،ياجستم مخطوطلحجاج في رسائل ابن عباد، ، ايتيمينة تاب -20
 .4119 تيزي وزو،

 المراجع األجنبّية:
42- Chaïm Perelman et Lucie Olbechts.Tyteca, traité de l’argumentation 

2eme édition de l’université de Bruxelles, 1992. 

 :واقع األنترنيتم
 .الموسوعة الحرةوكيبيديا  -23
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