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تمهيد
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني.
مدخال للقارئ إىل فن املناظرة الواسع الذي له ٌ
ً
عظيم
شأن
ُيعدُّ هذا الكتاب
ٌ
وعالق ٌة وطيد ٌة ومكان ٌة سامي ٌة يف حضارتنا العربية واإلسالمية .فاملناظرة نوع من

أنواع احلوار الذي يعترب من أبرز األساليب البليغة التي استعملها القرآن الكريم يف

إقامة األدلة عىل وحدانية اهلل تعاىل ،وعىل صدق األنبياء والرسل – عليهم السالم –
من أجل الوصول إىل احلق عن طريق اإلقناع العقيل واملنطقي .و ُقبيل خلق اإلنسان
كان احلوار اإلهلي مع املالئكة بخصوص استخالف اإلنسان ،و ُبعيد خلق اإلنسان
امتد احلوار اإلهلي واتسع بام يف ذلك نامذج احلوار واجلدل بني األنبياء وأقوامهم.

ويف هذه املرحلة من تاريخ البرشية تَربز احلاجة إىل احلوار كمطلب رضوري

يكتسب أمهية بالغة لتمهيد طريق التواصل وإرساء ودعم وتعزيز منهج التقارب
والتعاون بني احلضارات املختلفة ،ومسامهة يف البحث عن إجياد اإلطار احلضاري

الذي يقوم عىل عنارص القوة املستمدة من خالصة التجارب احلضارية للبرشية
مجعاء .فقد طرحت أحداث  9سبتمرب (أيلول)  2001حتدِّ ًيا حقيق ًّيا أمام كافة
املبادرات التي تسعى إىل حتسني العالقات بني الدول واألمم والشعوب ،سواء
ِ
دوائر ُصنع القرار ،أو وسائل اإلعالم ،أو مراكز البحوث واملراكز
عىل مستوى

متهيد

متهيد

ِ
العديد من
أصوات
األكاديمية ،أو منظامت املجتمع املدين .ونتيج ًة لذلك ارتفعت
ُ
املث َّقفني ورجال السياسة والدين واملفكِّرين الذين ُينادون بحوار الثقافات وحوار

فالكتاب موجه ً
هتم بفن املناظرة ،وهو مسامه ٌة جاد ٌة غايتُها
أوال لكل من هو ُم ٌّ
ُ
وتبادل اآلراء ،واحرتا ُم
واحلر،
اإلسهام يف نرش ثقافة احلوار ال َبنَّاء والنقاش املفتوح
ِّ
قيود القم ِع وكبتِ
ِ
الرأي اآلخرِ ،
ِ
حتقيق الوعي احلضاري والثقايف ،وفك
ومن َثم
ُ
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احلضارات واألديان.

وألن احلوار كان يف حد ذاته ليس جديدً ا ،إال َّ
أن أرضية جديدة تشكَّلت إثر
مفتوح وبن ٍ
َّاء ٍ
ٍ
قادر عىل إحداث تغيريات
حوار
أحداث سبتمرب (أيلول)  2001لبِناء
ٍ َ
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احلرة ،إىل جانب الفهم واإلدراك ملتغريات العرص وما يدور يف
اآلراء واألفكار َّ
الفلك من حولنا.
ومن هنا نقول إن اجلهو َد الفردي َة مهام بلغت سوف تبقى جهو ًدا ضائع ًة حمدود َة

إجيابية يف مناهج التفكري والسلوك والتعامل مع اآلخر ،وهنا َيك ُْم ُن الدور الذي
ُي ْم ِكن أن تقوم به الكلمة يف ترسيخ قيم احلوار ومبادئه .من هنا تربز أمهية املناظرة
يعرب عن قدرة الكلمة عىل دعم أهداف احلوار بطريقة إجيابية
باعتبارها
ً
نموذجا ح ًّيا ِّ
َّ
وخالقة .ومن هنا نجد أمهية الكتاب الذي بني أيدينا ،والذي يعجز اللسان عن

مواجهتها والتصدي هلا.

املتدفق باخلري الوفري إىل مؤسسة قطر -للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع  -عىل الدعم
وخصوصا
املتواصل وغري املتناهي والذي َت َّطى حدود الوطن يف كل املجاالت،
ً

أسأل اهلل التوفيق واالرتقاء للجميع ولكل من كانت له ٍ
أياد بيضاء يف الرقي
ٍ
والتطور والتقدم هلذا العمل وكلنا أمل أن يكون الكتاب باكورة
أعامل مقبلة تُثمر بام

صياغة كلامت الشكر والعرفان إىل كل من ساهم هبذا اإلنجاز وإىل ينبوع العطاء

دعمنا إلظهار فن املناظرات للنور هبذا الشكل الذي وصلنا إليه.

ذات ب ٍ
عد مستقبيل يساعدُ عىل هتيئة اجليل احلايل ملواجهة
فاملناظرات قضي ٌة ُ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
قادرة عىل التحاور واإلقناع واحرتام
شبابية
قيادات
حتديات املستقبل و ُيتيح تكوي َن
اآلراء والتفاعل مع وجهات النظر املختلفة .وهنا تتجىل أمهي ُة املناظرات يف ِ
بناء
ٍ
ِ
ٍ
منفتحة تُدافع
بروح
شخصية الطالب وزيادة قدرته عىل مناقشة قضايا العرص واألمة

العنف والتطر ِ
ِ
ٍ
ٍ
عن رأهيا ب ُل ٍ
ف وتُؤمن بحق اآلخرين يف الدفا ِع
بعيدة عن
عرصية
غة
ُّ
عن آرائهم .وانطال ًقا من احلرص عىل املشاركة يف إبراز دور املناظرة يف عامل ُيعاين
ٍ
شكالت سببها الرئيس غياب معامل احلوار واحرتام رأي اآلخرين جاءت مادة
من ُم
هذا الكتاب لتسليط الضوء عىل بعض جوانب املناظرة؛ ولتُسهم ولو ٍ
بقدر ٍ
يسري يف
إيضاح الصورة احلقيقية هلذا الفن الراقي.

األثر ،وإمكانات األفراد مهام بلغت ،سوف تبقى من دون مستوى التطلعات
وال ترقى إىل حجم اإلحاطة بالقضايا واملشكالت كلها ،ومن ثم القدرة عىل

ً
مستقبال.
وصل إليه فن املناظرات

د .حياة عبداهلل معريف
املدير التنفيذي

مركز مناظرات قطر

مقدمة
جماالت اإللقاء كثرية جدًّ ا يصعب حرصها .ولعل من أبرز أمثلتها :اخلطب السياسية

وأيضا الدروس املنهجية سواء يف املدارس أو يف اجلامعات
والثقافية والدينية واالجتامعيةً ،

أو يف دور العبادة ،وكذلك املحارضات العامة عىل تنوع موضوعاهتا ،واملناسبات العامة،
واالحتفاالت ،واملؤمترات ،والربامج اإلذاعية والتلفازية واملناظرات ،وغريها .ولكن

لكل عملية إلقاء سامت متيزها عن غريها كام أنه ال بد هلا من عنارص معينة ينبغي مراعاهتا
إذا ما أريد هلا النجاح.

ولعل ميدان الكلمة – مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة – وأثرها ،كان وال يزال من
رب تاريخ البرشية ُّ
حتتل مركز الصدارة
أهم ميادين احلوار والتناظر .فالكلمة كانت ع َ

دائام أدا َة اإلفصاح والتعبري ،ولوال الكلمة ملا استطاع
يف جمال التخاطب كام كانت ً
اإلنسان أن يتواصل أو يتفاهم مع اآلخرين .ومما ال شك فيه أن اهتامم اإلسالم
بالكلمة ُ
املعربة عن الفكر اإلنساين فقد أرسى القرآن
بالغ األمه َّية باعتبارها األداة ِّ

الكريم قواعد احلوار يف اإلسالم عىل أساس اجلدال بالتي هي أحسن واحلكمة
يل رب َك بِ ِ
احلك َْم ِة َوا َمل ْو ِع َظ ِة
واملوعظة احلسنة .قال سبحانه وتعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
احلسن َِة وج ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
َْ َ َ َ
بِا ُمل ْهت َِدي َن﴾ (النحل  -اآلية.)125 :

مقدمة
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مقدمة

19

ِ
تفعيل دور الكلمة يف املجتمع ومن الواضح أن حياتنَا
بارز يف
دور ٌ
للمناظرة ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الديانات
علامء
املناظرات بني
نشبت
فكثريا ما
واملناظرات،
باحلوارات
وتراثنَا يزخران
ُ
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
املتعددة يف الدين الواحدً ،
املناظرات
فضال عن
املذاهب
أصحاب
املختلفة ،أو حتى بني
ِ
ِ
ِ
ِ
واآلداب
والتاريخ
كتب الفلسفة
بني الفالسفة واملفكرين واألدباء ،كام ُحتدثنا عن ذلك ُ
ِ
ِ
ِ
والسياسية،
الفكرية،
املناظرات
وغريها .ويف عرصنا احلارض نُشاهد يوم ًّيا عديدً ا من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والثقافية،
العلمية،
املنتديات
الفضائية ،وكذلك يف
القنوات
خمتلف
والدينية عىل
تأثريا وأكثر نفا ًذا يف عقول أجيالنا،
واألدبية .لقد أصبح سالح الكلمة اليوم أقوى ً

املتحدث بغية إقناع املستمعني والتأثري فيهم ،وهذا ما سنتطرق إليه بإسهاب يف

ظهور عرص العوملة مل تعد قضية العزلة والنزوع إىل الفردية قضية اختيارية.

اإلسرتاتيجية التي يتبناها الفريق يف املناظرة وتكمن يف بنية خطاب املتحدث

وتطور فن الكتابة واإلعالم ،إىل درجة يوهم معها أن احلق ٌ
حق ،ومع
باطل والباطل ٌّ

ونرى أن املناظرة تضع لضوابط حمددة وقواعد معينة تنظم عملية التناظر وعىل

غرار باقي املناظرات املدرسية واجلامعية األخرى املتبعة يف خمتلف بلدان العامل ،حيث
نموذجا ال خيتلف
يتبع أسلوب املناظرات الذي نحن بصدد وصفه يف هذا الكتاب
ً

كثريا عن النامذج األخرى التي تضم فريقني اثنني يتألف كل منهام من ثالثة متحدِّ ثني.
ً

الفريق األول هو فريق املواالة الذي يتبنى القضية املتداولة ويدافع عنها ،أما الفريق

الثاين فهو فريق املعارضة الذي يعارض القضية املطروحة ،وينقض رأي الفريق
ٍ
فريق هو العمل معا لعرض موقفه من القضية بني ٍ
لكل ٍ
واهلدف ِّ
وناف.
مثبت
األول.
ُ
ً
من هنا تربز أمهية العمل اجلامعي بحيث إن أفراد كل من فريقي املواالة واملعارضة
يتحملون مسؤولية بناء موقف فريقهم ومن ثم جيب عليهم – كأفراد وكمجموع –

اإلبقاء عىل نقاط االتفاق وإسقاط ما اختلفا عليه بالتنسيق والتعاون من أجل بناء
موقف سليم ومرتابط ومتامسك.

هنا ال بد من توافر مواصفات معينة يف املتحدث ويف اخلطاب ا ُمللقى؛ لكي ُحيقق

اإلقناع املنشود والتأثري يف املستمع أو املتلقي.

وقد ُعني املهتمون باملناظرات بمواصفات اخلطاب ا ُمللقى ومواصفات اخلطيب،

وبجودة األداء أو قوة اإللقاء عىل حد سواء .وبعبارة أخرى ،يمكن القول إن املناظرة

ترتكز عىل ثالثة حماور أساسية تضمن سالمتها ،ومتاسك أجزائها ،وترابط مكوناهتا،
وهذه املحاور هي:

حمتوى اخلطاب ،ونعني به :جممل احلجج واألدلة والرباهني التي يقدمها
الفصل الثالث.

وتركيبته ،وتنظيم األفكار وترتيبها ،وسيتناول الفصل الرابع هذا املحور يف مزيد
من التفصيل.

أسلوب الطرح ،و ُيقصد به :العناية بجودة األسلوب وطريقة األداء ،وتوافر

مهارات العرض واإللقاء عند عرض اخلطاب ،ويشمل ذلك لغة اجلسد وتناغم

الصوت واالتصال اجلامهريي والثقة بالنفس .وهذا ما يركز عليه الفصل
اخلامس.

وتكمن أمهية هذه املحاور الثالثة يف أهنا متثل املعايري األساسية التي تستند عليها

جلان حتكيم املناظرة وتَعتمد عليها يف تقييم أداء الفريقني املتناظرين أفرا ًدا وجمموعة.
بعضا ،فسنجد أن ًّ
كال منها حيتوي
وإذا تفقدنا هذه املعايري الثالثة التي ُيكَمل بعضها ً

عىل عنارص عديدة مهمة ،وسوف نتطرق إىل هذه املعايري الثالثة – كل عىل حدة
– بمزيد من التحليل والتفصيل الح ًقا يف الفصول اآلتية ،كام سنوضح الح ًقا يف
الفصل السادس الكيفية التي يستخدم هبا املحكمون هذه املحاور الثالثة معايري
لتقييم املناظرة.

مقدمة

مقدمة

إن إعداد كتيب عن التدريب والتدرب عىل مهارات التناظر باللغة العربية
ٍ
اعتبارات؛ نخص منها بالذكر اعتبارين
مسأل ٌة ملح ٌة جدًّ ا يف يومنا هذا وذلك لعدة

الراقي عىل الرغم من التحديات والعثرات الكثرية التي واجهتنا ،وبذلك تم وبحمد
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اثنني:

أوال ،يف ظل قلة ما ُأ ِ
ً
نجز من الدراسات يف هذا املجال ،والفراغ الكامل والنقص

تكمن أمهية هذا العمل يف كونه مبادرة
الكبري للمراجع املتخصصة حول فن املناظرةُ ،
منهجا لدراسة املناظرات
هتدف إىل وضع لبنة ترافقها أو تليها لبنات أخرى تؤسس
ً

املدرسية واجلامعية ،لنستخلص منه كيفية التدرب عىل فن املناظرات من زوايا

متعددة ،ورضورة االستفادة من مقارنة بعضها ببعض حتى يتسنى تطوير مشهد عام
هلذا الفن بالوطن العريب العريض .فعىل الرغم من أن فن املناظرة والتناظر قديم ِقدم

اإلنسان يف حواره مع من حوله ،إال أنه مل ُي َ
ول االهتامم الالزم.

ثان ًيا ،ذلك أن التطورات والتحوالت الكربى التي تطبع املشهدين السيايس
ِ
ثورات
واالجتامعي يف العامل العريب وجممل األحداث التي شهدهتا الساحة العربية من

الربي ِع العريب باإلضافة إىل غياب العدالة االجتامعية وحرية التعبري كلها أفرزت

وما تزال تُفرز احلاجة إىل مساحات حلرية التعبري ومزيد من الديمقراطية وإطالق
العنان لإلبداع واألفكار احلرة.

لكل هذا حاولنا إنجاز وتقديم هذا العمل املتواضع ،مع إقرار االعتامد يف ذلك

عىل املصادر األجنبية املتخصصة وعىل ما جيري يف امليدان .فليس االستهالك للفكر

الغريب حتديدً ا هو الذي ندعو للمشاركة فيه ،بل ندعو للمشاركة يف احلوار البناء
والنقاش املجدي ،فاهلدف األول من وراء هذا ا ُملؤ َّلف هو إضافة لبِنة تسهم يف تربية
ِ
ِ
وإثراء ِ
وتثقيفهم .إن احتكاكنا بمن هلم خربة واسعة يف
معارفهم
أجيالنا الصاعدة

جمال املناظرات جعلنا هنتم باملوضوع وشجعنا عىل االطالع عن كثب عىل هذا الفن
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اهلل إنجاز هذا الكتاب.

إن هذا العمل املتواضع حماولة ِ
لسد يشء من الفراغ الذي نعاين منه مجي ًعا يف
ِ
ِ
ِ
ٍ
وجمال املناظرات املدرسية أو اجلامعية عىل وجه
بشكل عا ٍّم
املقروء
الكتاب
ميدان

التحديد .نتمنى أن يشارك القارئ الكريم بمالحظاته ،مهام كان نوعها ،إسها ًما يف
ِ
الكتاب .فباستثناء أعامل قليلة مرتبطة باحلوار
إثراء فن املناظرة ،وإثرا ًء ملحتوى هذا
والبالغة ،فإن الدراسات املنجزة يف هذا املجال تظل نادرة.
واهلل ويل التوفيق.
د .عبد اللطيف سالمي
مدير الربامج الرتبوية
مركز مناظرات قطر
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اخلطابة

اخلطابة
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الخطابة
 -1تعريف الخطابة

واصطالحا :فن مشافهة اجلمهور وإقناعه
اخلطابة لغة :الكالم املنثور املسجوع،
ً

واستاملته والتأثري عليه ،ولعل التعريف العام للخطابة أهنا فن خماطبة اجلامهري بطريقة
إلقائية تشتمل عىل إقناع املستمع واستاملته وجذب انتباهه ،وهكذا يتبني أن اخلطابة
نمط من أنامط الفنون النثرية ،ويتخذ صيغة إلقاء كالم شفوي منثور .وهو بذلك فن

مشافهة اجلامهري بطريقة إلقائية تعتمد عىل اإلقناع واالستاملة وإثارة محاس اجلمهور.
نرصي
وبعبارة أخرى فاخلطابة فن اإلقناع واالستاملة مما يعني أهنا تتوخى استخدام ُع َ

العقل واملنطق ،مع تركيزها عىل عامل العاطفة بشكل أكرب .كام أهنا اتصال يف اجتاه
واحد يقوم به اخلطيب لتوصيل معلومات أو مفاهيم معينة جلمهور املستمعني.

أثرا من الكلمة املقروءة ،كام أن اخلطاب الفعال واملثري
فالكلمة املسموعة أقوى ً

لالهتامم أمام مجهور غفري من املستمعني أمر شاق وصعب للغاية .واخلطيب البارع
يستغل خطابه فيام يريد ويوجهه إىل ما خيدم فكرته وهدفه املراد بام يوافق مقتىض
احلال ،مع رضورة تدعيم كل ذلك باحلجج والرباهني واألدلة التي تثبت صدق

دعواه ،وتقوي موقفه ،وتدعمه فيام يقصد ويريد.

ويف ضوء ما ورد أعاله يتضح أن اخلطابة ُعرفت بتعاريف كثرية إال أن أدقها هو

اخلطابة
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التعريف التايل :فن خماطبة مجهور من املستمعني واستاملتهم والتأثري فيهم وإقناعهم
ومحلهم عىل التسليم بصحة ما يقوله املتحدث.

قبل أن ندخل يف جوهر موضوع املناظرة التي تعترب إحدى أرقى أنامط اخلطابة،

ال بد أن نعرج – وبشكل خمترص– عىل أهم املراحل التارخيية القديمة واملعارصة التي

مر هبا فن اخلطابة ،وفيام ييل سنتعرض إىل املراحل التي مر هبا هذا الفن منذ نشأته يف

مرورا بالعرصين األموي والعبايس إىل العرص احلديث.
أحضان احلضارة اإلغريقية
ً
 -2تاريخ علم الخطابة

العهد يف ِ
ِ
حياة اإلنسان ،ولكنَّها أصيلة عميق ُة
مل تكن اخلطابة ظاهر ًة كالم َّي ًة حديث َة
ِ
اجلذور ترضب يف أعامق املايض السحيق ،ومما ال شك فيه أن العالقة بني املنطق

واخلطابة عالقة وثيقة ووطيدة ،وأما اخلطابة فقديمة قدم اإلنسانية ويقول الباحثون

دون
أن جذورها تعود إىل عهد اإلغريق القدامى ألن الفالسفة اليونان هم أول من َّ
ً
أصوال وقواعد وقوانني .وهكذا اشتهرت أثينا بكوهنا معقل
علم اخلطابة وجعل له
الفصاحة والبالغة واإللقاء ،و ُعرف عن أهلها اهتاممهم بالكلمة وحسن اإللقاء،

حرصا عىل من توفرت لدهيم مهارة
وأضحت الوظائف الراقية واملناصب السامية
ً
البيان وفصاحة اللسان.

 -1-2الخطابة والمنطق عند اإلغريق

يعود اهتامم اليونانيني باخلطابة الرتباطها بطبيعة احلياة اليونانية التي طبعتها

املجادالت الفلسفية والسياسية وشيوع احلرية الفردية والتعبري عن الرأي .وبام أن

اخلطابة تستمد قوهتا من املنطق فال بد من التعريج  -وبشكل موجز  -عىل نشأة علم
املنطق الذي يعترب وليد احلضارة اإلغريقية أو احلضارة اليونانية حيث إن أول من

كتب يف علم اخلطابة هم فالسفة اليونان القدامى.

اخلطابة
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عادة ما ُيرجع مؤرخو الفلسفة نشأة املنطق إىل عهد الفالسفة اليونانيني القدامى

قبل امليالد فنرى أن أغلبهم ذهب إىل أن هؤالء الفالسفة هم أول من استخدم
التفكري الفلسفي واملنطق يف طريقة احلوار كام هو متبع عند «أفالطون» و«سقراط»

وبقية فالسفة اليونان من أجل الوصول إىل اليقني املعريف.
الفلسفة يف أصلها عند اليونان مركبة من:
« »Philiaوتعني حمبة.

« »Sophiaوتعني احلكمة.
وهكذا فإن مصطلح «فيلوسوفيا» ( )Philosophiaيعني «حمبة احلكمة»

و«السعي وراء املعرفة».

كانت فلسفة اليونانيني يف مراحلها األوىل خالل القرن السادس قبل امليالد

متجهة نحو العامل اخلارجي ودراسة نشأة الكون وتفسري الطبيعة بإرجاعها إىل املاء
واهلواء والنار والرتاب.

 -1-1-2السوفسطائية

ُت ْعزى بداية علم اخلطابة إىل الفلسفة السوفسطائية التي ظهرت يف القرن اخلامس
قبل امليالد بأثينا ،حيث نشأت عىل يد طائفة من املعلمني الذين احرتفوا ِم ْهنة تعليم
الناس ف َّن الكالم والبيان ،وأساليب اخلطابة املؤثرة واإللقاء واملناظرة واإلقناع
أجورا وفرية عىل ما
وكانوا يتاجرون بالعلم ويتنقلون من مكان إىل آخر يتقاضون
ً

يقدمونه من تعليم.

اخلطابة
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وقد كان لظهور السوفسطائيني الدور الكبري يف تطور اخلطابة اليونانية مما جعل

اخلطابة مهنة يسعى إليها من يريد البلوغ إىل املراتب العليا من طبقات املجتمع

اليوناين.

السوفسطائية ( )Sophismكلمة يونانية مشتقة من اللفظة «سفسطة» التي تعني

اخلطابة
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كادت الفلسفة أن تفقد بريقها لوال بزوغ جيل جديد من عاملقة الفلسفة اإلغريقية

ويف طليعتهم «سقراط» و«أفالطون» و«أرسطو».
« -2-1-2سقراط»

متثل احلقبة التي عاش فيها «سقراط» ( 399 – 470ق .م ).هناية مرحلة

احلكمة واحلذق ،وقد أطلقها الفالسفة عىل احلكمة واحلذق يف اخلطابة أو الفلسفة

السوفسطائيني؛ حيث افتتح بفلسفته مرحلة جديدة شهدت ازدهار الفلسفة

الركائز التالية:

إىل اعتامد أسلوب التحليل والرتكيز عىل دراسة اإلنسان ،ومن بحث يف الفلك إىل

وهي حركة فلسفية ظهرت يف القرن اخلامس قبل امليالد بأثينا ،وهي فلسفة تقوم عىل

اإلقناع بدل الربهان العلمي أو املنطقي.

استخدام قوة اخلطابة والبيان والبالغة واحلوار.

اإلدراك احليس والظن.

هكذا برع الفالسفة السوفسطائيون يف اجلدل واخلطابة واعتمدوا عىل احلجج

واألدلة والرباهني ،فكانت اللغة سالحهم يف اإلثبات والتعليل واإلقناع ،غري أن

شعارا للجدل العقيم واللعب باأللفاظ وإخفاء احلقيقة .ومن
السوفسطائية ظلت
ً

أشهر السوفسطائيني الفيلسوف «بروتاغوراس» ( 420 – 490ق .م.).

فغري جمرى دراسة الفلسفة حيث انتقل من دراسة الطبيعة
اليونانية .ظهر «سقراط» َّ
بحث يف السياسة واألخالق .لذلك ُيقال إنه أنزل الفلسفة من السامء إىل األرض،
ويعني هذا أن الفالسفة الطبيعيني الذين سبقوا «سقراط» اهتموا بالقضايا املرتبطة
غري َجمرى الفلسفة
بالطبيعة والكون وأصل الوجود الكوين ،وعندما ظهر «سقراط» َّ

فحرصها يف قضايا الناس وحياهتم فاهتم باألخالق والقيم والسياسة بدل التحليق
ٍ
تفكري يف
فيام ورا َء الطبيعة .وبذلك يكون «سقراط» قد حول التفكري الفلسفي من
ٍ
بحث يف ذات اإلنسان .ومن أهم إسهامات «سقراط»
الكون وعنارص تكوينه إىل

أساسا لكل
يف جمال الفلسفة أنه أقام نظا ًما فلسف ًّيا يعتمد عىل احلوار واملنطق
ً
االستنتاجات.
« -3-1-2أفالطون»

كان اليونانيون يستهجنون أن ُيباع العلم وهلذا السبب ُّ ِ
اهتم السوفسطائيون
بازدرائهم العقل واملعرفة ،وبأهنم مل يستعملوا العلم لقيمته الذاتية ومل يأخذوا به
عىل أنَّه معرفة احلقيقة ،كام ُّاهتِموا بأهنم استخدموا العلم للظفر بمنافع شخصية

واألخالق ،وقد اعتمد عىل طريقة احلوار ألنه يرى أن احلوار واملنهج اجلديل التحلييل

وأفالطون وأرسطو .وعىل الرغم من كل هذه التُّهم إال أن الفضل يعود إليهم يف

السم ،تولدت عند «أفالطون» رؤية سياسية فلسفية جديدة قدم من خالهلا
جترع
ِّ

ال صلة هلا بالعلم مما أثار حفيظة جمموعة من املفكرين اإلغريق من أمثال سقراط

كوهنم سامهوا يف نرش العلم يف أوساط اليونايني ومهدوا لعلم املنطق واألخالق .فقد

من بعد «سقراط» جاء «أفالطون» ( 348 /347– 428 /427ق .م ).الذي

تتلمذ عىل يد أستاذه «سقراط» وجعل الفلسفة تتناول موضوعات الطبيعة والنفس
هو طريق اكتشاف احلقيقة .بعد إدانة أستاذه «سقراط» بدوافع سياسية وإجباره عىل

احلل األمثل ملشكلة السياسة داخل املدينة (أو الدولة) الفاضلة ( )Utopiaأو

اخلطابة

اخلطابة

مجهورية «أفالطون» كام يطلق عليها أحيانًا ،وهي عبارة عن تصور ملا جيب أن تكون

ووجد أن اإلنسان قادر عىل تكوين بناء متكامل للمعرفة عن هذا العامل من خالل

الدولة الفاضلة عىل أسس العلم واملعرفة ،ورسم صورة لطبيعة الفيلسوف السيايس

املعرفية ،وهنا يتجىل دور «أرسطو» يف تأسيس علم املنطق ونظرية املعرفة.
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عليه املدينة أو الدولة احلقيقية يف أرض الواقع .فطالب برضورة أن تقوم املدينة أو

أو السيايس احلكيم الذي حيكم شعبه بالعقل والفلسفة.
« -4-1-2أرسطو»

«أرسطو» ( 322 – 384ق .م ).هو أحد تالميذ «أفالطون» ومعلم «اإلسكندر

األكرب» إمرباطور مقدونيا ،وقد أخذ «أرسطو» الفلسفة عن «أفالطون» الذي أخذها

بدوره عن «سقراط» .ويعد «أرسطو» أول من وضع أسس علم املنطق ،فجعل

وقسم اخلطابة إىل أربعة أجزاء :املقدمة ،والعرض،
التدليل جز ًءا أساس ًّيا من اخلطابة َّ

وأخريا اخلامتة.
والتدليل (أي إقامة الدليل)،
ً

ترتكز اخلطابة عىل أعمدة أساسية ثالثة وضعها «أرسطو» كدعائم لفن اإلقناع،

وهي كالتايل:
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قدراته العقلية .وقد يكون ذلك ما جعله يركز اهتاممه عىل دراسة العقل وإمكاناته

 -2-2نشأة الخطابة عند العرب

بام أن جذور اخلطابة متأصلة يف األدب العريب فال بد من نبذة موجزة عن تطور هذا

مر بمراحل
الفن عرب العصور .يرى بعض الكتاب والباحثني أن تطور األدب العريب َّ
خمتلفة يمكن تقسيمها طب ًقا لتطور مراحل التاريخ ،وسنتبع نفس النهج ونقسم هذه
املراحل إىل :اخلطابة يف العرص اجلاهيل ،واخلطابة يف فجر اإلسالم ،واخلطابة يف
العرص األموي ،واخلطابة يف العرص العبايس ،واخلطابة يف العرص احلديث.
 -1-2-2الخطابة في العصر الجاهلي

مما ال َّ
ازدهارا وشيو ًعا
شك فيه أن الشعر عند العرب يف العرص اجلاهيل كان أكثر
ً

من اخلطابة ،فقلة الكتابة وندرهتا جعال هذا اللون األديب يرقى ويزدهر ،بيد أن
أيضا نالت حظها من االهتامم آنذاك فكانت مـرآة تعكس واقــع احليــاة
اخلطابة ً

جمال األخالق ( )Ethosوخيص شخصية اخلطيب ،ومصداقيته لدى اجلمهور،

الطبيعية واالجتامعيــة لسـكان اجلـزيرة العربيـة .وقد كان الشعراء والبلغاء فخر

جمال املنطق ( )Logosويعنى باحتكام اخلطيب إىل املنطق وبواسطته يتمكن

تتار َمن هو أبلغ لسانًا وأقوى بيانًا وأقوى مقدرة عىل الكالم املرجتل حتى يتحدث

وقدرته عىل اإلقناع.

اخلطيب من إقناع اجلمهور من خالل معاجلته للحقائق والشواهد امللموسة

والتي ترتك أثرها عىل عقوهلم.

جمال العاطفة ( )Pathosويتعلق بقدرة اخلطيب عىل إثارة عواطف اجلمهور
وحتريك مشاعرهم واستاملتهم.

أدى شغف «أرسطو» باملعرفة إىل انشغاله بالبحث يف وسائل املعرفة اإلنسانية،

القبيلة وجمدها وعزها حيظون باحرتام وتقدير بالغني بني أقوامهم وكانت العرب

باسمها.

لقد تأثرت اخلطابة يف عرص اجلاهلية بعاملني أساسيني َأ ُ
وهلام البيئة الصحراوية

وحياة الرتحال والفروسية والبطولة ،وثانيهام البيئة االجتامعية التي أثرت عىل نمط
الرحل وأعرافهم وعاداهتم وتقاليدهم وما ُحييط باألمة من نُظ ٍم اجتامعية
عيش البدو ُّ
وقوانني القبيلة وعرف الناس كان له األثر الكبري.
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وألن اخلطابة عند أهل اجلاهلية دارت فی نطاق البيئة الصحراوية التي نشأت

الاليت سبقتها يف صدر اإلسالم من حيث الشكل واملضمون ،فاقتبست سامت اخلطابة

والسياسية ،فكانت جتسد تعصب العريب لقبيلته وفخره بنفسه وقبيلته وقومه ،وكانت
وسيل ًة للتعبري عن البطولة والفروس َّية ،فبات اخلطباء يلقوهنا للتحريض علی القتال

بالقرآن الكريم والسنة النبوية ،واعتامد أساليب البالغة واحلجة والدليل .ونجد

فيها ،فإهنا تناولت أنوا ًعا خمتلفة من املوضوعات البيئية والثقافية واالجتامعية

واحلض عىل الدفاع والذود عن مصالح القبيلة ،وكانت أحيانًا
أو لألخذ بالثأر،
ِّ
خطابة من أجل الدعوة إىل الصلح وإرساء السالم ،ومدح القبيلة ،كام استخدمها

بعض اخلطباء للتفاخر والتباهي باحلسب والنسب واجلاه واملال ،أو التهنئة والتعزية،
أو إصالح ذات البني ومل الشمل ،أو تعداد مناقب األموات ...إلخ.
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التي سادت يف فجر اإلسالم ،ومن ذلك ارتباطها بالدعوة إىل اإلسالم ،واالستدالل

أن أنواع اخلطابة السائدة آنذاك هي :اخلطابة الدينية واخلطابة السياسية ،واخلطابة
احلربية.

وحني امتدت الفتوحات اإلسالمية واختلط املسلمون بغريهم ممن اعتنقوا

الديانات األخرى وما حتمله من عقائد وثقافات اصطدم الدين اإلسالمي بتلك

الديانات ،مما أ َّدى إىل نشوء جدل واسع بني اإلسالم وبني هذه الديانات .فقد ظهر

علم الكالم كـمحاولة ملواجهة التحديات التي َفرضها ال َبون الشاسع بني العقيدة

ِ
اخلطابة ونموها
ازدهار
عىل غرار العرص اجلاهيل ،شهد عرص فجر اإلسال ِم
َ
وتطورها ،وينبع ذلك من كوهنا األداة الف َّعالة التي استخدمها األنبياء والرسل

اإلسالمية والفلسفة اليونانية ،وكذلك االحتكاك بالديانات القديمة التي كانت
ِ
ِ
موجودة يف بالد الرافدين عىل وجه التحديد ،فكان ر ُّد ِ
الكالمية الس ْع ُي
الفرق
فعل
إىل تطهري املجتمع اإلسالمي من مجيع صور اجلدل حول العقيدة وما اعتربه املسلمون
ِ
بعض معارصهيم .وعمو ًما كان اهلدف الرئيس هو الدفاع عن العقائد
بد ًعا من ِق َب ِل

هذا االزدهار إىل أن املسلمني استخدموها وسيل ًة للتبليغ وإعالن تعاليم اإلسالم
وق َيمه و ُمـ ُثله وآدابه .وبالنظر إىل أنواع اخلطابة يف عرص فجر اإلسال ِم فإننا نجد أن

ومن العوامل التي ساعدت عىل تطور اخلطابة يف العرص األموي ظهور أوائل

يف تبليغ دعواهتم ونرش رساالهتم ،باإلضافة إىل كوهنا ارتبطت بالدعوة إىل الدين
اإلسالمي احلنيف ،واعتامدها أساليب البالغة واحلجة والربهان املقتبسة من القرآن

ونظرا ألمهية هذا الفن وأثره البالغ يف االستاملة
الكريم والسنة النبوية الرشيفة.
ً
والتأثري واإلقناع ،احتلت اخلطابة مرتب ًة متقدم ًة بني الفنون النثرية األخرى .ويرجع

األنواع السائدة آنذاك هي اخلطب الدينية واخلطب السياسية ،واخلطب احلربية.
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وافرا من االزدهار والنضج إىل درجة أن
لقد نالت اخلطابة يف العرص األموي ح ًّظا ً

عديدً ا من الباحثني يقولون إن فن اخلطابة مل يبلغ يف أي عرص من العصور ما بلغه يف
كثريا عن نظرياهتا
العرص األموي من النامء والرقي .ومل تكن اخلطابة األموية تتلف ً

الدينية بإقامة األدلة العقلية واحلجج املنطقية.

الفرق الدينية والكالمية .فقد شهد العرص األموي بروز فرق كالمية اتذت الرباهني
والدالئل العقلية والكالمية وسيلة يف حماججة خصومها ،ومن هذه الفرق:

املرجئة واملعتزلة واألشعرية واجلربية واملاتريدية والصوفية والقدرية واإلمامية
والزيدية واإلسامعيلية ،وغريها .ويعترب ما اص ُطلح عىل تسميته بعل ِم الكال ِم من
ِ
ِ
لنشأة «الفلسفة اإلسالمية» .ومن
بعض العلامء والباحثني البدايات األوىل
قبل
أشهر اخلطباء األمويني معاوية بن أيب سفيان ،وعبد امللك بن مروان ،واحلجاج

ابن يوسف الثقفي.
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لتطور الفكر العريب واإلسالمي – جت َّل ِ
ِ
ت
ومع ظهور علم الكالم – الذي َأسس
احلاج ُة إىل تعليم أتباع كل فرقة أصول اخلطابة ووسائل اإلقناع ،وتدريبهم عىل

واهلندية واليونانية ،كان لفن ِ
النثر ٌ
ازدهارا
شأن كبري يف العرص العبايس ،وازدهر
ً
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حماجة خصومهم باألدلة العقلية والرباهني املنطقية وقد أفرز علم الكالم عديدً ا من
َّ
ِّ
االجتاهات واملدارس الفكر َّية التي تعاملت مع اجلدل الدائر بني العقل والنَّقل عىل
ٍ
أسس ومناهج متباينة ومتعارضة أحيانًا ،وبلغت هذه املناهج أوجها يف مواقف أبرز
الفرق الكالمية يف ذلك العهد :أي املعتزلة واألشاعرة الذين طاملا اختلفوا حول

إشكالية أولوية العقل أو النَّقل.

هبذا يكون علم الكالم قد أسس لقيام منهج جديد هو فن املناظرة الذي يعترب

واملحاجة
بحق أرقى أساليب اخلطابة التي تستند إىل أصول املنطق ،وقوة اجلدل،
َّ
باألدلة العقلية واحلجج املنطقية ،ومن ثم ارتقى هذا الفن الذي مل يكن مألو ًفا من

قبل عند العرب.

33

كبريا ونافس الشعر ،حيث كثرت الكتابة والتأليف ،وتطورت الفلسفة والفكر
ً
أيضا .ومن مظاهر تطور النثر أن اتَّسعت
اإلسالمي ،وازدهرت العلوم اللغوية ً
موضوعاته وتعدَّ دت ألوانه ،وظهرت ت َّيارات متعددة للنثر ،فظهر النثر العلمي،
والنثر الفلسفي ،والنثر األديب ،والنثر التارخيي.

ومن األلوان النثرية التي بلغت أوج ازدهارها يف العرص العبايس فن اخلطابة

خصوصا املعتزلة –
الذي بلغ ذروة نموه وازدهاره ،وكان لظهور الفرق الكالمية –
ً

أثر بالغ يف رقي فن اخلطابة ،كام قام العرب برتمجة مؤلفات غريهم من كتب الفلسفة
واملنطق واخلطابة إىل اللغة العربية ،ومن الكتب التي تُرمجت يف هذا العرص كتاب

اخلطابة لـ«أرسطو».

شهد هذا العرص بدوره ألوان اخلطابة التي كانت رائجة يف صدر اإلسالم والعرص

ِ
ويف مقدمة األ ْل ِ
اخلطابية التي ازدهرت آنذاك اخلطابة الدينية فقد ظهرت يف
وان

خصوصا يف عهد اخلليفة هارون الرشيد .وأدى ازدهار جماالت احلياة
األموي بعده،
ً

من اخلطابة الدينية من خطب املساجد واألعياد وغريها .وازدهرت كذلك اخلطابة

أخرى .ومن أنامط اخلطابة التي كانت شائعة يف ذلك العرص :اخلطابة السياسية،

انص َّبت عىل الوعظ والنصح ويضاف إليها أنواع أخرى
ذلك العرص حركة الزهد التي َ
السياسية إذ ساعدت مجلة من العوامل عىل شيوعها ،ومن ذلك الرصاع عىل احلكم
والنزاع بني األحزاب السياسية املختلفة ،باإلضافة إىل الفتوحات اإلسالمية التي

بلغت أوجها يف عرص بني أمية حيث ظهرت اخلُطب احلربية .أما النمط الثالث من
اخلطابة الذي راج آنذاك فهو اخلطابة املحفلية التي كانت تالزم املحافل واملناسبات
االجتامعية كمجالس املفاخرة والتهنئة والتعزية والتكريم وغريها.
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ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
بثقافات أم ٍم أخرى كالفارسية
واالتصال
أجنبية
بحضارات
االحتكاك
بعد

الفكرية والعلمية والسياسية واالجتامعية والدينية إىل تطور فن اخلطابة وفنون نثرية
واخلطابة القضائية ،واخلطابة احلربية ،واخلطابة املحفلية ،واخلطابة الدينية ،باإلضافة

إىل خطب التأبني ،وخطب املدح والشكر ،وخطب التحريض ،وخطب اإلصالح:
هذا ومن أهم العوامل التي سامهت يف نُمو ِ
ورقيه ما ييل:
فن اخلطابة ُ
اتساع رقعة الدولة العباسية وكثرة الفتن والثورات الداخلية واحلروب

والغزوات.

احتكاك العرب بالثقافات اليونانية والفارسية واهلندية.

االهتامم بعلوم تفسري القرآن الكريم ومجع احلديث الرشيف وتوثيق رواياته.
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االهتامم بِعلوم اللغة.

قيام املذاهب الفقهية.

ازدهار حركة الرتمجة والتأليف والتدوين حيث شملت خمتلف العلوم والفنون.

ظهور الزنادقة وما تطلبه ذلك من وجود اخلطب الدينية للرد عليهم.

من النامذج املشعة وامللهمة خلطابة العرص العبايسُ :خطب عمر بن عبد العزيز

واحلجاج بن يوسف الثقفي .غري أن اخلطابة ضعفت يف مرحلة الحقة من العرص
العبايس وذلك بسبب تفت ِ
ُّت الدولة وق َّلة اهتاممها هبذا النوع من النثر – عىل غرار
األلوان األدبية األخرى – إثر تويل الفرس واألتراك أمور احلكم بالدولة العباسية.
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وقتال الكفار ،فاستدعت احلروب والغزوات التي قام هبا العرب املسلمون إ َّبان فتح

دورا أساس ًّيا يف جتييش اجليوش واستنهاض
األندلس االهتامم بف ِّن اخلطابة التي لعبت ً
ِّ
وحث اجلنود عىل القتال والشجاعة
اهلمم ،وإذكاء روح احلامسة للجهاد يف سبيل اهلل،
والثبات ،وإقناع الناس بطاعة ُوالة األمر.

كانت اخلطابة يف األندلس رضورة تقتضيها ظروف احلروب واملناسبات
فتنوعت موضوعات اخلَ َطا َب ِة األنْدلس َّية فشملت
السياسية والدينية املختلفةَّ ،
ِ
املجاالت السياسية واالجتامعية والدينية ،واستخدمت يف خمتلف املحافل يف قصور
األمراء والوالة ويف استقبال الوفود ،واملناسبات املختلفة .اتَّسمت اخلطابة يف تلك

ووضوح املعاين ،واإلجياز والبالغة ،والبعد عن السجع
الفرتة بسهولة العبارةُ ،
والتكلف واإلسهاب املخل والتكرار غري املفيد.
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من املؤكد أن ف َّن النثر يف األندلس اقتفى آثار نظريه َق ْبله يف املرشق العريب
وانتقل هذا الفن بعد ذلك إىل أعالم األندلس الذين أبدعوا فيه واستحدثوا يف
موضوعاته وأساليبه ،ومل يقترصوا عىل تقليد منهج ِ
أهل املرشق وحماكاته .فقد

العبايس بدأت مرحلة يف تاريخ األدب العريب أطلق عليها مصطلح االنحطاط وهي

كثري من الطرافة ،واستخدام األمثال واحلكم ،وتدعيم النثر بالشعر واالقتباس من

والعلمية .وتتزامن هذه املرحلة مع الفرتة الزمنية التي تقع بني تاريخ سقوط بغداد

اتَّسع ف ُّن النثر عىل يد األندلسيني الذين تفننوا يف هذا املجال بأسلوب قصيص فيه

القرآن الكريم.

دخلت اخلالفة العباسية مرحلة التقهقر والرتاجع الح ًقا ،ومع هناية العرص

تسمية استُحدثت عند بعض النقاد واملؤرخني لتوصيف تأخر احلياة األدبية والفكرية

سنة 656هـ1258 /م عىل يد الترت املغول وتاريخ محلة نابليون بونابرت عىل مرص

مرورا بعرص املامليك (648هـ1250 /م 922 -هـ/
سنة 1212هـ1798 /م،
ً
ً
وصوال إىل الدولة العثامنية
1516م) ،واحلروب الصليبية خالل القرنني  11و،14

ِ
فنون ِ
النثر األندليس اخلَ َطا َب ُة األنْدلس َّية التي كانت رضور ًة تقتضيها
من أهم
ِ
فاحت َّلت مكانة مرموقة يف األندلس
ظروف
ُ
الفتح واحلك ِم وتسيري شؤون البالدْ ،

(922هـ1516 /م – 1336هـ1917 /م).

وازدهارها يف األندلس احلروب والرصاعات التي كانت منترشة آنذاك ،فعندما
دخل العرب األندلس كانت اخلطابة وسيل ًة فعال ًة يف ِّ
احلث عىل اجلهاد يف سبيل اهلل

كانت هلذه الغزوات والظروف السياسية واالجتامعية انعكاسات بالغة األمهية
ِ
واجهت العامل َ العريب آنذاك موجة من الركود واجلمود
يف شتى جماالت احلياة ،فقد

وتنوعت موضوعاهتا .ومن العوامل التي أدت إىل هنضة اخلطابة
فتعدَّ دت أنواعها َّ
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والرتدي اكتسحت كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألدبية
وشهدت املنطقة العربية انحطا ًطا غري معهود فذبلت احلياة العلمية والثقافية ،ومل

الفكرية والثقافية التي تركت ِسامهتا يف األدب العريب احلديث كان من أشهر أقطابه
حممد ُح َس ْني هيكل ،وعباس حممود الع َّقاد ،وطه حسني.

مظاهر التنميق والتصنع واملبالغة يف استخدام املحسنات
حيث طغت عىل هذه الفرتة
ُ

ِ
ِ
ِ
الثورات االستقاللية
وتأجيج
االستعامر
دور بارز يف مواجهة
كان للخطابة ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلطباء يف هذا املجال
رب َز عد ٌد من
والتمسك
التحرر
نحو
وتوجيهها َ
باملبادئ الوطنية ف َ
يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين أشهرهم عبد اهلل النديم ومصطفى
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ً
ومخوال منقطعي النظري ،وهلذا السبب
يسلم األدب العريب الذي شهد بدوره ركو ًدا
ِ
ِ
بأدب االنحطاط؛
العرص
أدب هذا
يصف النقاد واملؤرخون ودارسو األدب العريب َ
اللفظية والبديعية من سجع وطباق وجناس وغري ذلك ،وانحرصت اللغة العربية

الفصحى يف أوساط املثقفني وأهل العلم.

مع حلول العرص احلديث بدأت حركة انبعاث يف األدب العريب احلديث أ َّثرت
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كامل ومي زيادة يف مرص .ويف بالد الشام ظهر عدد من اخلطباء الذين أثروا عىل
مهام عىل الصعيدين
دورا ًّ
احلياة األدبية واالجتامعية والسياسية .كام لعبت اخلطابة ً
األديب واالجتامعي يف طرح ومعاجلة قضايا كربى مثل التعليم وحترر املرأة.

عىل الشعر والنثر م ًعا ،وأدت إىل لون من النضج واالزدهار وأخذت اخلطابة
منحى جديدً ا واتسع جماهلا فعرفت ألوانًا جديدة تُساير تطور احلياة االجتامعية،
وا ُملستجدات السياسية ،والتقدم العلمي يف خمتلف املجاالتِ .
ومن َثم تَنوعت

يف ذلك فن اخلطابة – وخروجه من حالة التدهور والتخلف والركود ما صاحب

والثقافية واجلمعيات والنوادي األدبية ،وازداد انتشار اخلطابة يف املناسبات القومية

الغرب عن طريق التعليم والبعثات العلمية ،وحركة الرتمجة ،والطباعة ،واملكتبات،

موضوعات اخلطابة وأساليبها إثر قيام احلركات الوطنية ،وتأسست املنابر السياسية
واحلزبية والسياسية ،واملؤمترات املحلية والدولية .وكان من أظهر عوامل هذه

النهضة يف النثر احلديث ظهور لون جديد من الكتابة املرسلة املتحررة من قيود
السجع وصنعة اجلناس وقيود البديع ،وانتقلت اخلطابة بدورها من االعتامد عىل

سحر البيان إىل اإلقناع واالستدالل املنطقي وأصبحت بذلك تتحرر من مظاهر

التصنُّع والتنميق.
َ

سادت بني الكتاب واخلطباء أساليب من الفصاحة والبالغة والبيان حتررت

من التكلف والصنعة وكان من أقطاب هذه املدرسة :شكيب أرسالن يف مؤلفاته
األدبية ،وحممد عبده يف كتاباته الدينية واالجتامعية ،ومصطفى كامل يف خطبه
ٍ
تأثرا ببواعث النهضة
الوطنية والسياسية .وبعد هذا اجليل ظهر جيل ثان كان أكثر ً

وخصوصا النثر – بام
ومن العوامل احلاسمة يف تطور األدب العريب احلديث
ً

النهضة األدبية يف العرص احلديث ،مثل :فتح قنوات التواصل الفكري والثقايف مع
والصحافة ،وما إىل ذلك من وسائل ثقافية وفكرية.
 -3خصائص الخطابة

فاخلطابة ملكة فطرية يمكن تنميتها عن طريق التحصيل وتطويرها بالتمرس

واملران ،كام أهنا تتبلور باملعاودة واملراجعة والتجربة ،وأصول فن اخلطابة ثالثة وهي

كام ييل:

استعدادات خاصة تتعلق باإلملام بالقواعد التي تقوم عليها اخلطابة .
التدريب والتمرس واملران .

االطالع عىل نامذج ناجحة من اخلطب ودراستها .

اخلطابة
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وللخطابة خصائص أساسية عامة تشرتك فيها كل أنواع اخلطب برصف النظر

وألن اخلطابة تعتمد عىل اإللقاء واملشافهة ،فهذا يقتيض هيئة معينة للخطيب

والتدرب عليها .وثمة
رضوري يعني يف ممارسة اخلطابة
ومعرفة هذه اخلصائص أمر
ٌّ
ُّ

والقدرة عىل التأثري ،وقد يصاحب ذلك الوقفات املتنوعة واستخدام تعابري الوجه

عن طبيعتها ،سواء أكانت دينية أو سياسية أو اجتامعية أو ثقافية إىل غري ذلك،
ثالثة عنارص أساسية للخطابة وهي:
املنطق

احلجة

يتمثلها يف حديثه وتتجىل يف جهارة الصوت ومجال العبارة وقوة احلجة والربهان
واإليامءات واإلشارات باليد وغريها من اإلشارات غري اللفظية إىل غري ذلك من

لوازم اخلطاب اإلقناعي والتأثريي الذي يربهن عىل صحة ما يقوله املتحدث،
وصواب ما يذهب إليه .أما إذا خلت اخلطابة من هذه األمور فإهنا ال تتعدى أن

تكون إبداء للرأي وإعالنًا عن مزاعم بحتة تفتقر إىل األدلة والرباهني التي تثبتها ،مما

الدليل

جيعلها مضيعة للوقت واجلهد وسب ًبا يف نفور املستمعني.

وصنعة اخلطيب أن يمزج هذه العنارص بصورة من الرباعة واإلتقان واإلبداع.

َّ
َّ
أمرين
وألن اخلطابة
تتوخى استاملة املستمعني وإقناعهم ،فإهنا ترتكز عىل َ
أساس َّيني :العلم ،واملوهبة .وهذا يستلزم أن يكون اخلطيب عىل عل ٍم بأساليب
االستاملة وكيفية توجيه عواطف الناس وعقوهلم ومشاعرهم إىل ا ُملبتغى .إن اخلطيب

من سامت اخلطابة أهنا تشتمل عىل عنارص تأثريية ،وأهنا تعتمد عىل املنطق واحلجة
والدليل ً
سبيال إلقناع املخاطبني واستاملتهم وإثارة عواطفهم ،وتتسم بوضوح العبارة

ومراعاة املقام ومقتضياته ووضوح الفكرة وجودة العبارة وسالمة األلفاظ ،وقد

تستعمل فيها أساليب متنوعة بقصد إيصال املعلومة للمخاطب والتأثري فيه .وللخطابة
ٌ
ومقومات أساسية تتصل باخلطيب بصورة مبارشة مثل :املعرفة واألسلوب
أصول
أيضا
ٌ
ً

واإللقاء املحكم ،أما املعرفة فتعني :ما يمتلكه املتحدث من عمق ودراية وإدراك وفهم

للموضوع ،وأما األسلوب فيتشخص يف قابليته عىل صياغة حديثه بأسلوب يلتزم
بقواعد اللغة من نحو وبالغة وجودة يف الطرح والصياغة ،وأما اإللقاء املحكم فيمثل

وحيدِّ ثهم بام يفهمونه ويسوق إليهم من
الناجح هو الذي خياطب الناس بام يعقلونهُ ،
ِ
وانفعاالهتم،
وأحاسيسهم
األفكار واملعاين ما يناسب تفكريهم ومستوى ثقافتهم
َ
ولكن تأثري اخلطيب يف سامعيه ليس بالعلم فقط واإللزام بالدليل والربهان ،بل

َمـر ُّده إىل إثارة العواطف وخماطبة الوجدان .ويمكن تلخيص أبرز مكونات اخلطابة
اجليدة يف اآليت:

وضوح العبارة يف اخلطاب ووضوح معانيها :بحيث يكون الغرض الذي هيدف
إليه املتحدث مفهو ًما ،فال يصح أن يستعمل املتحدث كلامت لغوية غامضة

لب اخلطابة واألداة التي متكن اخلطيب من تقديم ما أعده من أفكار بأنجع األساليب
ً
وصوال إىل املستمع ،وال يكون ذلك إال بإتقانه لفنون اخلطابة من تلوين
وأيرسها

املعنى أو غريبة عىل بيئة املخاطبني ،أو فوق مستوى أفهامهم ،فخطاب املثقفني

وإثارة للحامس واالستنفار وغري ذلك من أساليب اإلثارة والتشويق ،وعليه أن يتجنب

خطابنا إىل استخدام بعض املفردات والعبارات العامية إذا اقتىض احلال ودعت

صويت ومجال أسلويب ،وعناية بالتعابري العاطفية من سخرية وإعجاب واستغراب

يف املقابل عيوب اخلطاب ،مثل :التأتأة والرتدد والتكرار اململ الذي ال طائل منه.

أو األكاديميني خيتلف عن خطاب عامة الناس وبسطائهم؛ لذا قد نلجأ يف
الرضورة ،عىل أن يكون هذا يف أضيق احلدود.
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االستشهاد باألمثلة احلية واألحداث التارخيية واالستعانة باألرقام واإلحصاءات

تدرجي ًّيا بالدُّ ربة واملراس ،وحتتاج من املتحدث التأين يف البدء وعدم العجلة

كثرية تشتت ذهن السامع ،وتبعده عن الغرض األصيل للخطاب.

طرح التساؤالت :هذا األسلوب يثري االهتامم عند السامع ويشد انتباهه ،ألن

لبيان صحة ما يقوله املتحدث وتزكية موقفه ،برشط أن ال تكون هذه األمثلة

واإلرساع.

التهيئة قبل اإللقاء :ونعني بذلك حتديد هدف الفريق وصياغته ،وبيان املوقف

هدفه ليس انتظار اإلجابة ،بل إثارة التفكري ولفت االنتباه.

اجلمهور وإقناعهم بام يريد.

انتباه السامع ،وتثري تفكريه واهتاممه.

يسهل عليه استاملة
الذي يسعى أفراده إلثباته من خالل خطابه؛ األمر الذي ِّ

جتميع العنارص وترتيبها :بعد حتديد اهلدف وبيان موقف الفريق يأيت دور جتميع
العنارص التي توضح هذا املوقف وتربزه بصورة منظمة ومنطقية من شأهنا إقناع
السامع وجذبه ،وإثارة محاسته إىل ما يطرحه املتحدث ويسعى إلثباته.

حتديد العنارص التي سيتطرق إليها املتحدث حتى تكتمل الفكرة ،وينتهي الفريق
من توضيح موقفه ،ويصل املقصود إىل عقل السامع وفهمه.

استخدام أدوات التنبيه :أدوات التنبيه مثل «أال» و«أما» وغري ذلك عوامل تشدُّ
تكرار املفردات واجلمل والعبارات :مثل هذا التكرار ِ
يوجد اهتام ًما لدى
ا ُملخا َطب ،ويغريه باالستامع للخطاب ويشعره بأمهية ما يقوله املتحدث.
استخدام عبارات مثرية وشائقة ت ُِّبني أمهية املوضوع وتربط ا ُملتلقي به :ومن
أمثلة ذلك أن يقول املتحدث« :سأحدثكم اليوم عن أمر يف غاية األمهية ،هيم
ً
رجاال ونساء ،»....فهذا األسلوب يشدُّ انتباه ا ُملتلقي ويثري
الصغار والكبار،

استحضار األدلة :جيب عىل املتحدث أن يستحرض األدلة التي تدعم حججه

فضوله.

ترتق أذهان السامعني وتؤثر فيهم بقصد إقناعهم.

اإلعالن عن بعض املعلومات املهمة وتأخريها عن املستمعني بقصد إبراز أمهيتها

ويقنع هبا السامعني ،ويقاس صدق وقوة ما يقوله بقدرته عىل إيراد أدلة منطقية

 -4اإلثارة والتشويق في الخطاب

يعد التشويق من العنارص املهمة يف اإللقاء ،وهو أحد أرسار التأثري يف خماطبة

اجلمهور ألنه عامل حاسم يف جذب املستمع والتأثري فيه؛ وله وسائل عدة منها:

التواصل البرصي واستخدام لغة اجلسد :وال يتحقق ذلك إال بإلقاء اخلطاب

كبريا يف السامعني ويشد انتباهم لكالم
تأثريا
ال قراءته؛ فاإللقاء يؤثر
ً
ً
املتحدث ،كام أنه يتيح للمتحدث التواصل البرصي مع السامعني ،ويمكنه
من التحكم بلغة جسده واستخدام جوارح مهمة كالعينني واليدين ،وهي

أمور ال يتيرس استخدامها يف أثناء القراءة املستمرة .وهذه املهارة تكتسب

تأخري اإلعالن عن بعض املعلومات بغية توضيحها والتوكيد عليها :إن تأجيل
أمرا الفتًا لنظر السامعني وجاذ ًبا النتباههم ،كام يدل عىل
و ُبغية توضيحها ُيعد ً
قوة املعلومة وعمق أثرها ومثال ذلك أن يقول املتحدث« :أهيا اجلمهور ا ُمل َو َّقر،
املروعة لضحايا التدخني يف بالدنا »...ثم
ال أستطيع أن أخفي عنكم هذه األرقام ِّ
بعدها يسكت ً
قليال ،ثم يستمر ويقول« :هل تدركون أن عدد ضحايا التدخني يف
بالدنا قد جتاوز عتبة .»...%38

ِ
ِ
ِ
ِ
ولفت
واالستشهاد
اخلطابة
قواعد
هلذه االعتبارات يتعني عىل اخلطيب إجاد َة
ِ
ِ
ِ
للمسألة قيدَ التناظر ،فال يطيل إطال ًة ممل ًة،
وجذب انتباههم
أنظار املستمعني

اختصارا ًّ
خمال .ولكي يتحقق اإلقناع والتأثري يف اجلمهور املتلقي ال بد
وال خيترص
ً
من توفر مواصفات يف النص ويف من يلقيه .وقد اهتم املختصون بشؤون اخلطابة
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بسامت اخلطيب ،ورشوط األداء أو اإللقاء ،ومواصفات النص امللقى ،فمن سامت

اخلطيب:

جهارة الصوت.
مجال اهليئة.

ُحسن النربة.

سالمة جهازه الكالمي من العيوب.

حسن اإللقاء وتوزيع مواضع الوقف والوصل توزي ًعا جيدً ا.
لغة اجلسد املعتدلة البعيدة عن أي حركات مثرية أو مشينة.

وأفضل اخل َطب يمكن أن يفسدها أسلوب ٍ
ٍ
ٍ
مناسب ،فاخلطاب
هزيل وغري
إلقاء
ُ
ُ
ُ
وكامال بني جسم املتحدث وعقله من جهة وما يقول من جهةٍ
ً
ً
تفاعال صاد ًقا
يتطلب

ِ
ِ
ِ
ثانية ،واخلطيب املاهر من يستطيع املوازنة والتحكم اجليد ِ
ٍ
صوته
ونربات
جسده
بلغة
ِ
ِ
ِ
والتدرب عىل
وجهه ،وهذا يتطلب مراعاة قواعد معينة،
وقسامت
وتواصله البرصي
ُّ
ِ
اخلطابة واإلكثار من ممارستها.

ً
طويال يف البحث عن املعلومات املتعلقة بموضوع اخلطابة
قد يقيض املرء وقتًا

ويف إعداد اإلطار العام حلديثه؛ إال أنه خيفق يف اتاذ أسهل خطوة وأيرس سبيل من

التدرب عىل اإللقاء ،وقد يتخوف املرء من أن يتحول
سبل التحضري للخطابة وهي
ُّ
التدرب عىل اإللقاء من عملية اتصال صادقة إىل جمرد عملية «أداء» فقط
مثل ذلك
ُّ

أو «موقف متثييل»؛ من هنا وجب التوكيد عىل أن األداء جيب أن يكون طبيع ًّيا ،وأن

انعكاسا أمينًا لشخصية املتحدث ،كام علينا أن ندرك أن التحدث إىل اجلمهور
يكون
ً
ِ
بشكل ف َّع ٍ
له أسلوبه اخلاص ،وأن هدف االتصال هو نقل أكرب ٍ
ٍ
ال
املعلومات
قدر من
ٍ
ومؤثر.

فن المناظرة
رب َ
البرشي ووسيلة لتحليل القضايا واألفكار،
العقل
َّ
ُت َعدُّ املناظر ُة ممارس ًة فكري ًة تت ُ
ٌ
وجمالس خمتلفة .وتكم ُن
وهيئات،
ومجاعات،
أشخاص،
ثقايف يامرسه
نشاط
وهي
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فنون
إتقان
وتعويده عىل
مواهب املتعلم،
صقل
املناظرات يف أهنا تساعدُ عىل
أمهي ُة
ِ
ِ
ِ
بلورة الرأي يف ِ
إطار احرتا ِم الرأي اآلخر ولو كان خمال ًفا.
الرامية إىل
واملحاجة
اخلطابة
َّ
تطوير ِ
ِ
ِ
ِ
احلوار
وأساليب
طرق
تعزز الثق َة بالنفس ،وتنمي الشخصي َة ،ومتك ُن من
فهي ُ
تكوين ِ
ِ
قادة املستقبل .فام املقصو ُد باملناظرة؟
العلمي واملقنع ،كام أهنا تساعدُ عىل
يندرج العمل الذي بني يديك عزيزي القارئ يف سياق الكشف عن حيثيات املناظرة

التنافسية – مدرسية كانت أو جامعية – وخصائصها من منظور الذين عنوا هبذا الفن.
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ٍ
ٍ
ٍ
حماورة بني شخصني أو
عامة ،أما َم مج ٍع من الناس بشكل
بصفة
جتري املناظرةُ،
ِ
ِ
فريقني من ذوي املعرفة القادرين عىل احلديث عن موضو ٍع معني .وتقوم املناظر ُة

ٍ
ُ
وتأخذ
مشكلة عامة،
عىل أساس رأيني أو اجتاهني متعارضني حول موضو ٍع أو
ِ
ٍ
مناقشة بني جانبني يمثل ٌّ
َ
الطرف اآلخر يف
خيتلف عن رأي
كل منهام رأ ًيا
شكل
ُ
ِ
ِ
االختالف ً
طريقة حلها.
املشكلة أو
مثال حول
القضية موض ِع النقاش ،فقد يكون
ُ
ٍ
متبادل بني فريقني من املتحدثني يمثالن اجتاهني خمتلفني َ
ٌ
قضية
حول
حوار
فاملناظرة
ٌ

فن املناظرة
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ِ
ِ
وجهة ِ
ِ
معينة ،ويسعى ٌّ
العلمية
الوسائل
نظره ،والدفا ِع عنها بشتى
كل منهام إىل إثبات
ِ
ً
وصوال إىل إقناع اجلمهور ،وحتى الطرف
واملنطقية واستخدا ِم األدلة والرباهني

ِ
ِ
ِ
ِ
املساند للقضية
الطرف
ويطلق عىل
معارضتِها.
بمساندهتا أو
القضية قيد التناظر إما
ُ
َ
ِ
أسلوب املناظرات الربملانية)،
«فريق املواالة» أو «احلكومة» (كام هو متعارف عليه يف
ِ
الطرف الذي يرفضها أو يعارضها «فريق املعارضة».
يطلق عىل
بينام ُ

ِ
ٍ
ميدان
اهلدف يف
تتم بني طرفني يسعيان إىل حتقيق
تُعرف املناظرة ً
أيضا بأهنا حماور ٌة ُّ
ٍ
ِ
ميادين املعرفة ،حيث يواج ُه ُّ
اآلخر بدعوى يدَّ عيها ،و ُيدَ ِّع ُمها
الطرف
طرف
كل
من
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
اعرتاضات اخلصم ،وهي مواجه ٌة بني
مواجها يف ذلك
األدلة املناسبة
بجملة من
ً
ِ
ِ
ٍ
ليبدي ُّ
القضية
موقفه حول
ويثبت صح َة
حج َج ُه ومربراته،
طرفني
ُ
كل طرف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ً
هتافت
ومدلال عىل
ومزاعم ُه،
الطرف اآلخر
رأي
موضو ِع املناظرة أو النقاش ،مفندً ا َ
َ
ِ
ِ
ِ
متحرضا
حوارا
وضعفه .ويف سياق املناظرات املدرسية تعترب املناظر ُة
خصمه
موقف
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
باحلجة طب ًقا
احلجة
وتتطلب مقارع َة
والنفعية الشخصية،
الذاتية
ومهذ ًبا ،وبعيدً ا عن
ُ

ِ
ِ
مؤسسات تعليمي ٌة خمتلف ٌة يف العديد من ِ
األنشطة
املناظرات يف
دول العامل نظا َم
وتتبنى
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وجعلها قناع ًة ثابت ًة يف التفكري
ثقافة احلوار،
هتدف إىل ترسيخ
تعليمية
كأداة
املدرسية
ُ
والسلوك ،وتسعى من خالهلا إىل ِ
ِ
ِ
اآلخر وخصوصياته،
األجيال الحرتا ِم رأي
هتيئة
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
املنطلق
عرصية حديثة .ومن هذا
بوسيلة
التعامل مع اآلخرين
الناشئة طريق َة
وتعلي ِم
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اآلخر يف املناظرة بمصداقية موقفه.

آداب املناظرة.
ملا تقتضيه ُ

غري ٍ
ٍ
جدل ِ
ٍ
يتبني َّ
جمد،
نقاش عقي ٍم أو
أن املناظر َة ليست جمر َد
بنا ًء عىل ما تقدَّ َم ُ
ِ
بقواعدها ،كام َّ
أن هلا
جيب التقيدُ هبا وااللتزا ُم
بل هي
حماجة له بِنية ُم َعينة ُ
أسلوب َّ
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
تضبط
حتكم طريقتَها وجرياهنَا ،إضاف ًة إىل القواعد الصارمة التي
ضوابط حمدد ًة
ُ
ِ
َ
َ
وحتكمه .وعالو ًة عىل ذلك َّ
خالل
سلوك املتناظرين
املتناظر،
فإن
عملية التناظر
َ
ُ
ِ
ٍ
تتعارض مع
مبادئه ،أو
تتناقض مع
حججا
موقف يقدِّ ُم فيه
نفس ُه يف
ُ
ُ
ً
أحيانًا ،قد جيدُ َ
ِ
أيضا  -يف موقف املدافع عن ٍ
أمور
معتقداته ،أو
ُ
تالف ما هو مؤم ٌن به ،وقد يكون ً -
يقتنع هبا البتة.
ال
ُ

يتناظر حوهلا
من هذا املنطلق ،يتضح أن املناظر َة تقتيض موضو ًعا أو قضي ًة حمدد ًة
ُ
ِ
يعارضها .ومن
وآخر
ويدعمها،
للنقاش
فريق يساندُ القضي َة املطروح َة
فريقان اثنانٌ ،
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
طرح قضية خالفية حمددة للمتناظرين فرص َة اتاذ موقف ٍ
معني من
املفروض أن يتيح ُ
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ِ
بدمج
ما فتئ العديدُ من املدرسني والباحثني واألكاديميني واملتخصصني ينادون
ِ
ِ
يشجع عىل قي ِم
منهج الرتبية والتعليم؛ حتى خيلقوا فضا ًء
أسلوب املناظرات يف
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املثمر ،واالحرتا ِم
والتعاون
واهلادف،
املفتوح
والنقاش
املتوازن،
احلوار
ومبادئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املسبقة عن اآلخر.
واألفكار
النمطية اخلطأِ،
للصور
يسهم يف التصدي
املتبادل؛ مما
ُ
 -2تاريخ فن المناظرات

ِ
ِ
ُ
عرض
أحب
بجذوره يف
يرضب
قديم
اإلنسان َ
أعامق التاريخ؛ فلطاملا َّ
ُ
املناظر ُة ف ٌّن ٌ
ِ
َ
ُ
أركان هذا الف ِّن مؤكدً ا
الكريم
القرآن
والدفاع عنها ،فقد أرسى
أفكاره عىل غريه،
َ
ُ
ِ
أن املناظر َة هي أرقى ِ
َّ
املناظرة
نامذج رائع ًة يف ف ِّن
سبل اإلقنا ِع واملحاورة ،كام قدَّ َم لنا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأقوامهم ،وبني ِ
عز َّ
األب وابنه،
األنبياء
ومالئكته ،وبني
وجل -
كاحلوار بني اهللِ َّ -

وبني األخِ وأخيه .مل يكن عرص من العصور اإلسالمية خيلو من وجود مناظرات
ِ
ِ
ِ
َ
العرب
هنضة
عرص
وبلغ ذرو َت ُه يف
ازدهر هذا الف ُّن،
وحماورات ومناقشات وقد
َ
واملسلمني احلضارية.

وكام رأينا يف الفصل األول ُعرفت املناظر ُة يف الفلسفة اليونانية حيث أوجد
ف بطريقة احلوار ،وترمجها
«أرسطو» و«أفالطون» عىل سبيل املثال ال احلرص ما ُع ِر َ

فن املناظرة

فن املناظرة

ِ
ِ
ٌ
ُعرف
العرب باسم «طوبيقا» .واملناظر ُة ف ٌّن
ُ
أصيل يف ثقافتنا العربية واإلسالمية .وت َّ
ِ
األصل ،حيث كان للمشارقة
رشقي
يب َم
املناظرات بمفهومها احلديث عىل أهنا فن أد ٌّ
ُّ

املجالس األدبية األندلسية حيث تعلق عديد من أمراء األندلس وحكامها باملعرفة،
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الذين أبدعوا يف هذا املجال السبق عىل غريهم من العرب واملسلمني ،وبلغت املناظرة

أوج ازدهارها بعد ذلك يف األندلس معتمد ًة يف ذلك عىل القرآن الكريم واألحاديث
يب القديم.
النبو َّية والرتاث األد ِّ

 -1-2المناظرات في العصر العباسي
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ومشاركتهم يف ميادين الثقافة ،وتشجيعهم وإكبارهم للعلامء عىل اختالف ميوهلم،
ومذاهبهم .ونذكر عىل سبيل املثال :جمالس املأمون التي اشتهرت باملناظرات.
ومن العوامل التي أدت إىل ازدهار املناظرات يف األندلس نذكر ما ييل:
االنفتاح عىل ثقافات أخرى ،والتسامح الديني والتعايش بني معتنقي األديان

ازدهر فن املناظرة يف العرص العبايس وأصبح من أهم الفنون النثرية التي كانت
ٍ
تقدير الكثريين عىل اختالف طبقاهتم ،اذ احتدمت املجادالت
إعجاب ونالت
حمل
َ

األندليس
التوحيدية الثالث الذي طبع احلياة يف األندلس ،فقد كان املجتمع
ُّ
جيا متباينًا من عنارص شتى تتلف يف العرق والدين ،وكان فيه العرب والرببر
مز ً
واإلسبان والصقالبة.
طبيعة األندلس الساحرة ،وأراضيها اخلصبة ،وأهنارها اجلارية ،ومناظرها َّ
اخلالبة

واحلوارات املستفيضة ،فكانت هناك حلقات للفقهاء والفالسفة واملفرسين والشعراء

املناظرة يف التعبري عن شغفهم بالطبيعة.

الكالمية الواقعة بني الفالسفة واملفكرين والعلامء والفقهاء عىل اختالف توجهاهتم

يف خمتلف القضايا العلمية واملذهبية .وكانت هذه املناظرات تتم يف إطار حلقات
علمية خمتلفة تنوعت مع تنو ِع فرو ِع املعرفة املختلفة ،كام كانت تتخذ صبغة املناقشات
والقصاص وأهل اللغة ،وغريهم.

وكان املعتزلة أهم طوائف املتناظـرين يف العرص العبايس وكانوا ح ًّقا نخب ًة
مثقف ًة متمرس ًة يف استخدام أساليب اجلدل واملناظرة ،وامتازوا بمجادلة أصحاب

الفرق األخرى مما هيأ لظهور مناظرين كبار يف شؤون الدين والعقل ،وقد كان هذا
مرسحا للمناظرات يف املسائل الكالمية والفلسفية ،وقد شهد ألوانًا رائع ًة
العرص
ً
ِ
من املناظرات ،ويف طليعتها مناظرات َموضع اجلدل واألخذ والرد بني علامء الشيعة
وعلامء السنة يف مسألة اإلمامة.
 -2-2المناظرات في األدب األندلسي

وأثر
مما ساعد عىل رقي فن املناظرة يف العرص األندليس وازدهاره اخللفي ُة الثقافي ُة ُ

التي فتن هبا الشعراء ،وكانت مصدر إهلامهم وحمط إعجاهبم ،وقد و َّظف األدباء

التقاء الديانات الساموية الثالث التي استقرت باألندلس والتي سامهت يف إثراء
الرتاث اجلديل الذي مجع بني أتباع هذه الديانات من مسلمني ونصارى وهيود،

منهجا للدعوة إىل اهلل ،والدفاع عن العقيدة اإلسالمية.
فأضحت املناظرة
ً

نشاط التيارات الفكرية والفلسفية اإلسالمية واملذاهب الكالمية من فالسفة
وعلامء الكالم وفقهاء والفرق السياسية عىل اختالف مذاهبهم ،ومنها املذهب
املالكي والشافعي والكويف والشيعي ،وغريها من املذاهب األخرى.

النزعة الوطنية عند أهل األندلس حيث كانت املناظرات ميدانًا خص ًبا لوصف
جوانب حضارهتم ،والتعبري عن التمسك بأصالتهم ،والدعوة إىل االهتامم

بتارخيهم وثقافتهم وحضارهتم.

تأثر األندلسيني باملؤلفات العلمية واألدبية التي محلت إليهم من املرشق العريب،
وشيوع احلرية الفكرية ،واالنفتاح عىل ثقافات اآلخرين وعلومهم عن طريق الرتمجة.

فن املناظرة
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تعددت موضوعات املناظرة يف األدب األندليس وكانت تُعرب عن البيئة التي

ِ
ِ
ِ
واللغوية وتوظيفها يف عرض الرأي والدفاع عنه.
الفكرية
الثروة
إثرا ُء
ِ
تنمي ُة
مهارات اللغة التي قد ال حتظى باالهتامم املطلوب يف املناهج التعليمية،
ِ
ِ
واإللقاء املؤثر.
املحادثة
ال سيام مهارة

واملناظرات التي مجعت بني العواطف اإلنسانية كام عند ابن حزم ،واملناظرات التي
ترد عىل دعاة ال ُفرقة ومثريي ِ
الفتن وال سيام الشعوبية ،باإلضافة إىل ذلك سار أدباء
ُ

ِ
والبعد عن التعصب
تعويد الطلبة عىل حسن اإلنصات ،واحرتا ِم آراء اآلخرين،
ِ
واحلدة يف املناقشة.

نشأ فيها هذا الفن األديب فكانت مرآ ًة تعكس اجلوانب السياسية والثقافية والدينية
التي سادت بالد األندلس آنذاك .من املوضوعات التي تناوهلا األدباء األندلسيون

يف مناظراهتم مناظرات بني احلكام وأفراد الرعية ،ومناظرات الفقهاء والفالسفة،

األندلس عىل َد ْرب أسالفهم العباسيني فأبدعوا يف املناظرات اخليالية كاملناظرات بني
األزهار والورود وبني املدن.

ومتميزا للداللة عىل احلركة الفكرية احلوارية
نموذجا راق ًيا
حسبنا أن نذكر هنا
ً
ً

كثريا من اليهود والنصارى
الراقية التي شاعت يف عهد األندلس :ابن حزم الذي ناظر ً
والذي يعترب من أبرز من أسهم يف جماالت احلوار واجلدال والتناظر.
 -3أهداف المناظرة

ِ
ِ
إذكا ُء ِ
الرشيفة بني الطلبة.
املنافسة
روح

ِ
رأي اآلخرين يف ٍ
الفرصة للطالب للتعبري عن آرائهم واحرتا ِم ِ
تربوي
إطار
إتاح ُة
ٍّ
موجه وبن ٍ
ٍ
َّاء.
ِ
الطالب الثق َة بالنفس ،والقدر َة عىل االرجتال يف احلديث.
إكساب
ُ

 -4فوائد المناظرة
ِ
استقصا ُء جوانب اخلالف ما أمك َن حول قضايا معينة ،وإيضاح ما بني املتناظرين
ٍ
الو ِّد ،يف ِ
إطار َّ
اختالف الرأي ال ُيفسدُ للود قضي ًة».
«إن
َ
جو من ُ
من قضايا خالفية يف ٍّ

تتلخص أهداف املناظرة بوصفها نشا ًطا تعليم ًّيا يف اآليت:

ِ
ِ
ِ
ِ
السديدة
املنطقية
السبل
وهنج
االبتعا ُد عن األحكا ِم التجريدية يف قضايا الواقعُ ،

ِ
ِ
ِ
إذكا ُء ُر ِ
املعارف املختلفة.
لتحصيل
البحث بني الطلبة ،ودف ُعهم
وح
ِ
ِ
ِ
ِ
احلقائق لدى الطلبة.
واستنباط
التفكري ،والفه ِم،
مهارات
تنمي ُة

ِ
ِ
االنفعالية أو األحكا ِم املسبقة ،واألحكا ِم النمطية ،والشخصنة.
الردود
جتنب
ُ
نظرهِ.
ِ
كل من الفريقني املتناظرين عن التعصب األعمى لوجهة ِ
تيل ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجهة نظر
والسخرية من
والتجريح
الطعن
املهذب بعيدً ا عن
التقيدُ بالقول

توعي ُة الطلبة بالقضايا العامة وزيادة إملامهم هبا.
ِ
ِ
ِ
احلرة ،واالطال ِع عىل املعلومات من مصادرها
القراءة
الطلبة عىل
تشجيع
ُ
ِ
ِ
وتوظيفها يف أحاديثهم وحماوراهتم.
ومجعها،
األساسية،
ِ
ِ
ِ
ِ
واستخالص األفكار الرئيسة.
والنقد،
التحليل،
مهارات
تنمي ُة
ِ
ِ
واملحاجة باملنطق والدليل املقنع.
والتدليل،
التعليل
تطوير مهارات
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
االرجتال لدهيم.
تنمي ُة مهارات اخلطابة والطالقة والقدر ُة عىل

والسليمة.

اخلصم.

ِ
أصول احلوار ،والتأ ُّد ُب بآدابه.
التدر ُب عىل
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعمق يف دراسة أبعاد القضية وخلفياهتا؛ مما حيقق شمولية النظرة وسعتها.
ُ
ِ
ِ
ِ
والسليمة يف اإلقناع كتقدي ِم األدلة املقنعة ،وعد ِم
الصحيحة
الطرق
التزا ُم
ِ
ِ
ِ
تناقض األدلة املقدمة بعضها مع بعض.
تعارض أو
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ٍ
ٍ
ٍ
جماالت خمتلفة.
وفعالية يف
بكفاءة
التمك ُن من استخدام اللغة
ِ
ِ
ِ
تصادفهم يف شتى مناحي
مواقف قد
واخلجل لدى الطلبة يف
اخلوف
حاجز
كرس
َ
ُ
ُ
وخصوصا التحدث أمام اآلخرين.
احلياة
ً
ِ
ِ
تعزيز املهارات املعرفية بام يف ذلك مهارات :الفهم ،واالستيعاب ،واملالحظة،
ُ
والتذكر ،والتحليل ،واالستنتاج.

وت ُّ
المناظرة َ
ُ
عـل ُم اللغـة
-5

كثريا من األنشطة
للمناظرة فوائدُ عديد ٌة عىل املستوى التعليمي ،تفوق يف آثارها ً
ِ
ِ
ِ
اإلجيابية
اآلثار
بعض
التعليمية األخرى ،فعىل سبيل املثال ال احلرص يمكن رس ُد
ِ
للمناظرة من الناحية اللغوية وتلخيصها يف اآليت:
التدر ُب عىل التحدث باللغة العربية الفصيحة.
ُّ
ِ
ِ
اللغوي.
تنمي ُة مهارات اخلطاب
ِّ

ِ
ِ
ُ
إعداد الطلبة
خالل
وخصوصا الناحي َة اللغوي َة؛ فمن
ترسيخ عملية التع ُّل ِم
ً
ِ
نتعرف عىل جوانب القصور اللغوي لدهيم ،وتوفري
نستطيع أن
للمناظرة
َ
ُ
ٍ
اللغوي
الضعف
سند
لغوي يمكنهم من صقل مهاراهتم ،وعالج مواطن َّ
ِّ
ٍّ
لدهيم.
ٍ
جمموعة من املهارات ،مثل :املحادثة ،واالستامع ،والكتابة ،والقراءة،
تنمي ُة

املحاجة.
والتفكري الناقد واإلبداعي ،والقدر ُة عىل
َّ
ِ
ِ
ِ
اللغوي لدهيم ،وجيعلهم
التدقيق
ينمي مهار َة
األدلة
استخدا ُم
ِّ
واحلجج مما ِّ
ضعف ِ
ِ
أدائهم.
حيرصون عىل جتنب ما قد يؤدي إىل
ٍ
مهارات لغوية.
الباب أما َم الطلبة للتطبيق العميل ملا تعلموه من
يفتح
َ
توفري ُمناخٍ ُ
ُ
ِ
ُ
وجتميع األفكار وانتقاؤها واستدعاؤها حني يلزم األمر يف
صقل مهارة التعبري،
ُ
الشفهي.
أثناء التعبري الكتايب أو
ِّ

فن املناظرة

51

 -6آداب المناظرة

يسهم يف رفع قيمتها العلم ِّية ،وانعدامها ُ
َ
َّ
يقلل من الفائدة
األخذ بآداب املناظرة
إن
ُ
ِ
ِ
بعض املناظرات تنتهي قبل أن تبدأ؛ وذلك لعد ِم التزا ِم
املرجوة منها .من
املؤسف أن َ
ِ
ُ
َ
مؤرشا
تكون
آداب عام ٌة
بآداب احلوار .واملناظر ُة اجليد ُة ال بد أن
املتحاورين
تكون هلا ٌ
ً
ِ
اهلدف
حتقق
َ
إلجيابية هذه املناظرة أو سلبيتها ،فتوافر هذه اآلداب يف املناظرة جيع ُلها ُ

املرجو منها ،وفقداهنا جيع ُلها عقيم ًة وعديم َة الفائدة .وهذه اآلداب تكون مالزم ًة
َّ
ِ
ِ
ينحرف عن
آداب لضامن استمرارية احلوار كي ال
َ
للمناظرة ،ففي أثناء املناظرة هناك ٌ
ِ
ِ
توافر جمموعة من اآلداب لضامن تنفيذ
انتهاء املناظرة ال بد من
هدف املناظرة ،وبعد
النتائج التي كانت ثمرة هلذه املناظرة.

ومن أهم آداب احلوار التي تقتضيها املناظرة اجليدة ،ما يأيت:
ِ
ٍ
تق ُّيدُ ٍّ
ٍ
وجتريح
طعن
البعيد عن كل
كل من الفريقني باحلديث املهذب
ٍ
فاختالف
يدافع عنها َمن يناظره.
احتقار لوجهة النظر التي يدعيها أو
أو
ُ
ُ
ِ
وجهات النظر – مهام بلغ بني املتناظرين – ال يمنع من إبداء االحرتا ِم
ُ
ُ
احلق
تتقبل
األطراف املتناظرة
جيعل
والتقدير بعضهم لبعض ،وهو أمر
َّ
َ
ُ
وتأخذ به.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واللمزِّ ،
وكل ما يشري إىل
والغمز،
والضحك،
والسخرية،
االستهزاء
جتنب
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املتناظر خلصمه أو وصمه باجلهل أو قلة الفهم.
ازدراء
تيل ٍّ
كل من الفريقني املتناظرين عن التعصب لوجهة نظره.
ِ
ِ
ِ
ِ
واحلوار مثل :تقديم األدلة التي تثبت
املناظرة
املنطقية السليمة عند
الطرق
التزا ُم
أو ترجح وجهة النظر التي يتبناها الفريق أو املتناظر.
ِ
ِ
القواعد املتعامل هبا
األصول املنطقية ،أو
عد ُم الطعن يف أدلة املتناظر إال ضم َن
يف إطار التناظر.
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ٍ
ِ
احتفاظ ِّ
متحدث بمنظوره الشخيص
كل
االبتعا ُد عن املجادلة واملعاندة ،مع حق
عن القضية سوا ٌء َ
أكان مع أو ضدَّ هذه القضية.
ِ
ٍ
ِ
الدافعة ،أو التشكيك يف القضايا التي هي من املس َّلامت أو
احلقائق
إنكار
عد ُم

اإلرصار عىل إنكار املس َّلامت
من األمور املتفق عليها بني الفريقني املتناظرين ،أما
ُ
ٍ
غري
مقبولة ،وممارا ٌة منحرف ٌة عن أصول املناظرة واملحاورة السليمة.
فهو مكابر ٌة ُ
اإلجياز ا ُمل ِ
ِ
خل بالكالم ،أو اإلطناب اململ الذي
االبتعا ُد يف أثناء املناظرة عن
ال فائد َة منه.

ِ
يوج ُه
عد ُم التعرض للخصم بشكل شخيص ،مع األخذ بعني االعتبار أن اهلجو َم َّ
ِ
الفكرة وليس إىل الشخص.
إىل
انتظار اخلصم حتى يفر َغ من كالمه ،واإلصغا ُء إليه جيدً ا ،وعد ُم مقاطعته يف أثناء
ُ
حديثهِ.
ِ
ُ
املتحدث يف ِخ َض ِّم حديثه.
صحة النقل لألمور التي يسو ُقها
إثبات
ُ
ِ
ِ
رضور ُة ِ
واملشاجرات ،واالنتباه إىل نربة الصوت.
املشاحنات
جتنب

ُ
قبول النتائج التي توصلت إليها هيئة التحكيم ،حتَّى ال تكون املناظر ُة عب ًثا
ِ
ال َ
ورائه.
طائل من

والعلم واملعرفة باملوضوع أو القضية املطروحة للتناظر قبل الدخول يف
اإلملام
ُ
املناظرة ،فال جيوز للمتناظر أن يأيت للتناظر وهو خايل الذهن ،يناظر يف موضو ٍع

معني من املعرفة حول املوضوع حمل التناظر.
قدر ٌ
جيهله ،بل جيب أن يتوفر لديه ٌ

ِ
الشواهد التي يشار هلا بالبنان يف آداب التناظر ما أورده اإلمام الشافعي رمحه
ومن

اهلل يف آداب فن املناظرة:

ٍ
فضل وعل ِم
كنت ذا
إذا ما َ
ٍ
سكون
تناظر يف
فناظر م ْن
ُ
ْ

اختلف األوائل واألواخر
بام
َ

تـلـح وال تـكـابر
حـلـيام ال
ُّ
ً

فن املناظرة
ٍ
َ
امتنان
يفيدك ما استفا َد بال
َ
اللجوج وم ْن يرائي
وإياك
َ
ِ
جـنبات هـذا
الشـر يف
فإن
َّ
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ِ
ِ
اللطيفة والنوادر
النكت
م َن

غلبت وم ْن يفاخـر
بـأين قدْ
ُ

يـمـني بـالـتقاط ِع والـتدابر

 -7نظام وإدارة المناظرة

ٍ
َ
ُ
مناقشة بني
شكل
وتأخذ
تعترب املناظر ُة نشا ًطا ذهن ًّيا وتربو ًّيا وتثقيف ًّيا بامتياز،
ِ
فريقني يمثل ٌّ
الطرف اآلخر يف القضية موض ِع النقاش.
خيتلف عن رأي
كل منهام رأ ًيا
ُ
ً
أصوال وقوانني وضوابط حتكم املناظرة ونظامها وطريقة
ال شك أن للمناظرة

إدارهتا ،وهلذا نجد أن التخطيط اجليد يساعد عىل تفادي وقوع عديد من املشكالت
والعقبات التي قد تربك عملية التناظر برمتها.

تنطلق املناظرة بتقديم يقوم به رئيس اجللسة الذي يكون عادة أكثر املحكمني

خربة يف جمال حتكيم املناظرات ،وتكون الوظيفة الرئيسة املوكلة له إدارة املناظرة
ً
وإمجاال تتضمن مسؤوليات رئيس
واإلرشاف عىل ُجمرياهتا من أوهلا إىل آخرها.
اجللسة ما يأيت:

اإلعالن عن القضية وتقديم املوضوع (أو املرشوع) املقرتح للنقاش.

التعريف بالطرفني املتناظرين – املواالة واملعارضة.

تقديم أعضاء هيئة التحكيم.

حتديد الفريق الذي يؤيد أو يتبنى القضية (أو املرشوع).

حتديد الفريق الذي يعرتض عىل القضية (أو املرشوع).

دعوة كل متحدث عىل حدة لتقديم خطابه وشكره بعد االنتهاء منه.

توجيه الشكر للمتناظرين بعد انتهاء اجللسة ،واالجتامع بلجنة التحكيم عىل
انفراد التاذ قرار من يفوز باملناظرة (يف بعض األحيان يطلب رئيس اجللسة من
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املتناظرين مغادرة القاعة إلفساح املجال أمام جلنة التحكيم التاذ القرار).

اإلعالن عن النتيجة النهائية وتربيرها والتعقيب عليها.

احلفاظ عىل النظام العام عند إخالل أحد املتناظرين أو اجلمهور بقوانني املناظرة.

محتوى الخطاب
يشتمل املحتوى عىل ُجممل املعارف واملفاهيم التي ت َِرد فعل ًّيا يف حديث ا ُملتناظر

خالل املناظرة ،ويتضمن ذلك احلجج التي يستخدمها للمسامهة يف بناء القضية التي
وجممل املهارات التي ُمتَكِّنه
يتبناها فريقه واحلجج التي ُيوظفها هلدم موقف خصومه ُ

من القيام بذلك .يمكن اعتبار املحتوى بمثابة القلب النابض لعملية التناظر ،ويظل
ب يف
تص ُّ
املتحدث يف حاجة إىل كثري من املامرسة قبل أن يتمكن من إتقان مهارات ُ

صميم حمتوى املناظرة من مهارات التعريف بالقضية ،ومهارات بناء موقف الفريق،
ِ
ِ
الفريق اخلص ِم.
حجج
ومهارات تفنيد
ُكمل
لذا ُيعدُّ املحتوى أهم مكونات املناظرة،
َّ
ويتكون من عنارص وأجزاء ت ِّ
بعضا ،وت َُشك ُِّل العصب األسايس ملحتوى اخلطاب وتسهم يف حتقيق
بعضها ً
أغراض املناظرة ،وهي :القضية ،واحلجج ،واملداخالت ،والتفنيد .وهذه العنارص
جمموعة ت َُشك ُِّل جزءا ال يتجزأ يف إطار ِ
ٍ
موقف قوي للفريق ِقوامه التامسك
بناء
ً
والرتاص.

أما أهم عنارص حمتوى اخلطاب فتتلخص يف:
املعرفة واإلملام باملوضوع.

حمتوى اخلطاب
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التحليل الواضح للقضية قيد التناظر.

احلجج األساسية املنطقية املتصلة باملوضوع.

األدلة (حقائق ،وأمثلة ،وإحصاءات ،وآراء اخلرباء).
احلجج واألدلة التي تُفنِد حجج اخلصم وت ِ
ُضعف موقفه.

إمكانية تطبيق ِّ
احلل املقرتح عىل أرض الواقع.
املداخالت والردود عليها.

التعريف الواضح واملناسب (وهذا خيص املتحدث األول من فريق املواالة فقط).

 -1طريقة بناء موقف الفريق

أحد أهم أجزاء املناظرة هو النهج الذي يتبنَّاه الفريق لطرح موقفه ،ويستند هذا
النهج إىل خطوات ُحمدَّ دة ومن َّظ ٍ
مة جيب أن يتَّبِعها أفراد الفريق الواحد ملعاجلة القضية
املتداولة ،وهذه اخلطوات هي :طريقة تناول املشكلة املطروحة للنقاش ،واحلل
املقرتح حلل هذه املشكلة ،والنتيجة التي قد ترتتب عىل احلل املقرتح .ولتحقيق الفوز

باملناظرة جيب عىل كال الفريقني املتناظرين أن ُيب ِّينا طريقة تناوهلام هلذه العنارص الثالثة:
املشكلة.

احلل.

النتيجة.
خذ عىل سبيل املثال:
 -1فريق املواالة – جيب عىل فريق املواالة أن ُي ِّبني ما ييل:
أن هناك مشكلة قائمة يف الوقت احلارض.
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مقرتحا
وجود خطوة (أو خطوات) ستساهم يف حل هذه املشكلة ،أو
ً

سيساعد عىل إجياد احلل املناسب.

أن النتيجة املرتتبة عىل هذه اخلطوة هي أفضل من املشكلة القائمة.
ً
مثال« :يؤمن املجلس برضورة فرض الفحص الطبي عىل الزوجني قبل

الزواج».

املشكلة :زواج األقارب يمثل مشكلة صحية تنتج عنها أمراض وراثية كثرية.
ُّ
احلل :فرض الفحص الطبي قبل الزواج ،للتأكد من خلو الزوجني من
األمراض الوراثية.

النتيجة :جتنب كثري من األمراض الوراثية وجتنيب األجيال كثري من الويالت

التي قد يواجهوهنا يف املستقبل.

 -2فريق املعارضة – يف املقابل ،يمكن لفريق املعارضة أن هياجم موقف فريق

املواالة بعدة طرق منها:

أن اإلجراء املقرتح لن يؤدي إىل ِّ
حل املشكلة.

نتيجة هذا اإلجراء ليست أفضل من املشكلة القائمة.
هناك طريقة أفضل أو أخرى ِّ
حلل هذه املشكلة.
أساسا كام يزعم فريق
و ُي َّ
فضل أال يقوم الفريق املعارض بنفي وجود املشكلة ً
ِ
املواالة ألن ذلك س ُيفقد املناظرة مغزاها األسايس الذي أقيمت من أجله.
ويمكن للمعارضة كذلك أن تستخدم الصيغة التالية:
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نحن نعتقد أنه ليس ثمة مشكلة قائمة ً
أصال ،ولكن إن افرتضنا أن هناك
ٍ
صالح ألنه سيؤدي إىل
مشكل ًة بالفعل ،فاحلل الذي يقرتحه فريق املوالة غري

مشاكل أكرب.

أيضا صياغة املوقف بطريقة أخرى من قبيل:
ويمكن ً
حتى لو افرتضنا َج ً
دال أن هناك مشكلة وكان احلل جيدً ا إال أن النتائج يمكن

أن تكون عكسية متا ًما.
 -2القضية

ٍ
ِ
َّ
بحجة أخرى ،ومن
احلجة
يتم فيها مقارعة
نوع من أنواع
َّ
إن املناظر َة ٌ
املحاجةُّ ،
ِ
َناظر حو َل ُه
أمر جد ٌّيل وخاليف ما يت ُ
هذا ا ُملنط َلق فإنه من املنطقي جدًّ ا أن يتوفر ٌ
اخلاليف هو ما يسمى
طرفان وجيب أن حيتمل رأيني خمتلفني ،وهذا املوضوع
ُّ
ٍ
تدور حول
مناظرة إىل أخرى إال أهنا غال ًبا ما
وتتلف القضايا من
بالقضية.
ُ
ُ

مواضيع معينة منها:

ِ
ٍ
ٍ
لعامة الناس ،مثلَّ :
اإلرهاب دا ٌء
«إن
بالغة
أمهية
شؤون وقضايا معارصة ذات
َ
رسطاين».
ِ
وأفكار ٍ
ٍ
ٍ
عامة ،مثل« :إن َ
يفكر به».
فلسفات
أكثر قيم ًة من العقل الذي ُ
مجال املرء ُ
تندرج القضايا املطروحة للتناظر بشكل عام حتت نوعني اثنني:
 -1قضايا تتعلق بالسياسات وتتطلب اتاذ قرار معني ،وعادة ما يطرح هذا

النوع من القضايا هبذه الصيغة:
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سيمنع هذا املجلس.....

سيلغي هذا املجلس.......

سيعطي هذا املجلس احلق لـ......
أمثلة:
سيمنع هذا املجلس استخدام أجهزة بالك بريي عىل املراهقني.

سيفرض هذا املجلس عىل املدارس األجنبية تدريس املواد العلمية باللغة العربية.
سيطبق هذا املجلس حرية التنقل بني مجيع الدول العربية.

سيمنع هذا املجلس استخدام احليوانات ألغراض الرياضة والتسلية.

وعند طرح قضايا من هذا النوع جيب حتديد اآليت:
اجلهة التي سوف تتوىل مهمة املنع أو الفرض (من؟)

اجلهة التي سوف يطبق عليها املنع أو الفرض (عىل من؟)
السبب وراء املنع أو الفرض (ملاذا؟)

املدة الزمنية التي سيطبق خالهلا املنع أو الفرض (متى؟)

طريقة تطبيق املنع أو الفرض (كيف؟)
وإليك أمثلة توضح ذلك:

من س َيمنع استخدام أجهزة بالك بريي عىل املراهقني؟

من سيفرض عىل املدارس األجنبية تدريس املواد العلمية باللغة العربية؟

من سيطبق حرية التنقل بني مجيع الدول العربية؟
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من سيمنع استخدام احليوانات ألغراض الرياضة والتسلية؟

يؤمن هذا املجلس بــ.......

عىل من سيفرض هذا املجلس تدريس املواد العلمية باللغة العربية؟

يعتقد هذا املجلس أن......

عىل من سيمنع استخدام أجهزة بالك بريي؟

عىل من سيطبق هذا املجلس حرية التنقل بني مجيع الدول العربية؟

عىل من سيمنع هذا املجلس استخدام احليوانات ألغراض الرياضة

والتسلية؟

ملاذا سيمنع هذا املجلس استخدام أجهزة بالك بريي عىل املراهقني؟

ملاذا سيفرض هذا املجلس عىل املدارس األجنبية تدريس املواد العلمية باللغة

العربية؟

ملاذا سيطبق هذا املجلس حرية التنقل بني مجيع الدول العربية؟

ملاذا سيمنع هذا املجلس استخدام احليوانات ألغراض الرياضة والتسلية؟

متى سيمنع هذا املجلس استخدام أجهزة بالك بريي عىل املراهقني؟

متى سيفرض هذا املجلس تدريس املواد العلمية باللغة العربية عىل املدارس

األجنبية؟

متى سيطبق هذا املجلس حرية التنقل بني مجيع الدول العربية؟

متى سيمنع هذا املجلس استخدام احليوانات ألغراض الرياضة والتسلية؟

كيف سيمنع هذا املجلس استخدام أجهزة بالك بريي عىل املراهقني؟

كيف سيفرض هذا املجلس تدريس املواد العلمية باللغة العربية عىل املدارس
األجنبية؟

كيف سيطبق هذا املجلس حرية التنقل بني مجيع الدول العربية؟

كيف سيمنع هذا املجلس استخدام احليوانات ألغراض الرياضة والتسلية؟

 -2قضايا تتعلق باآلراء واملعتقدات والعادات واملفاهيم االجتامعية ،وعادة ما
يطرح هذا النوع من القضايا بالصيغة اآلتية:
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يرى هذا املجلس أن.......

أمثلة:
ِ
ِ
النقض (الفيتو) يف جملس األمن.
حق
ْيؤمن هذا املجلس
برضورة إلغاء ِّ
ِ
ِ
ِ
الطلب املتزايد
ملواجهة
أمر أسايس
َيعتقد هذا املجلس أن َ ْحتلي َة مياه البحر ٌ

عىل املياه.

غري أخالقي.
غري رشعيُ /
يرى هذا املجلس أن القتل الرحيم ُ
ِ
ِ
إلغاء اجلراحة التجميلية.
برضورة
يؤمن هذا املجلس

يعتقد هذا املجلس أن التعلي ِم املجاين يف مجيع املراحل التعليمية رضوري.
ِ
ِ
صحة
خطرا عىل
يرى هذا املجلس أن
مطاعم الوجبات الرسيعة تُشكِّل ً
َ
املواطن.
وجتدر اإلشار ُة إىل َّ
أن القضايا املطروحة يف املناظرات تبدأ بصيغ معينة قد تبدأ
ُ

بـ«أن» كام هو ُمبني يف األمثلة اآلتية:

يرى هذا املجلس َّ
أن تعليم مواد العلوم باللغة العربية أفضل من تعليمها

باللغة اإلنجليزية.

يرى هذا املجلس َّ
أن سياسة احلدود املفتوحة بني مجيع الدول العربية أمر

مفر منه.
ال َّ

يرى هذا املجلس َّ
أن تصويت األمم املتحدة ضد الدولة الفلسطينية أفضل

خيار متاح هلا.
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ويمكن كذلك استخدام صيغ أخرى مثل:
سيقلل هذا املجلس عدد العامل الوافدين يف دول جملس التعاون اخلليجي.

سيجعل هذا املجلس اللغة العربية مادة إجبارية يف كافة اجلامعات احلكومية

بالدولة.

سيتخىل هذا املجلس عن استخدام عملة اليورو.
سيدفع هذا املجلس رواتب أكرب للذكور.

سيكافئ هذا املجلس الزوجة لبقائها يف املنزل.

حتام يوجد اختالف يف
ومن الرضوري ً
أيضا جتن ُ
ُّب املواضيع الدينية ألنه ً
املعتقدات الدينية ،فقد تتلف ديانات املتناظرين ومعتقداهتم ،وقد تكون األدلة

والرباهني املأخوذة من النصوص الدينية مثل اآليات القرآنية قابلة لتأويالت
ِ
اختيار قضايا
التعليمي للمتناظرين عند
أيضا مراعا ُة الس ِّن ،واملستوى
خمتلفة .ينبغي ً
ِّ
ِ
املناظرات ،حيث جيب أن تكون هذه القضايا مالئم ًة لفئاهتم العمرية ،ومستواهم
التعليمي ،وقدراهتم الفكرية.

 -1-2تعريف القضية

الرشوع يف املناظرة ال يستقيم ِمن دون الفهم الكايف للقضية املطروحة للنقاش،
ِ
القضية التي تتناوهلا املناظرةُ ،وهذا ما ُيطلق
وضح بجالء رضورة حتديد معنى
مما ُي ِّ
عليه مصطلح «التعريف» ويعني :حتديد موضوع القضية املطروحة للنقاش وبيان

معاين مفردات هذه القضية ،وتعريف أي مصطلحات أخرى ترد فيها تتطلب الرشح

وجيب التنويه هنا
والتوضيح ،وذلك يف إطار أهداف هذه املناظرة عىل وجه التحديد.
ُ
إىل أنه عادة ما ِ
يتخ ُذ التعريف صيغ َة ٍ
ِ
ٍ
الفريق للقضية ،إذ إن
واضح ُجي ِّسد َف ْهم
بيان
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فضفاض،
بشكل عام أو
معينة
عبارة
كلمة أو
املقصو َد من التعريف ليس توضيح
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الغرض حتديد املعنى كام يرا ُه الفريق كلي ًة ،ويف إطار القضية التي تنا َق ُش يف
وإنام
ُ

املناظرة .ومن املهم جدًّ ا أن يقوم املتحدث بتعريف القضية واملفاهيم الواردة يف
املوضوع املطروح للنقاش ،وحتديد معاين املفردات واملصطلحات ذات الصلة من
ِ
ِ
الفريق من تلك القضية.
موقف
منظور فريقه ليس إال ،ومن ثم حتديدُ

ِ
ٍ
ِ
كاهل ِ
ِ
بداية ِّ
فريق
التعريف بالقضية عىل
تقع مسؤولي ُة
ويف
كل مناظرة أ ًّيا كانت ُ
ٍ
ُ
متحدث يف املناظرة (وهو املتحدث األول من فريق
جيب عىل أول
املوالة،
حيث ُ
املواالة) التعريف بالقضية قيد التناظر وتوضيح معناها ورشحها من وجهة نظر
ٍ
ٍ
ٍ
الرتكيز خالل
لبس فيها .ويكون
ُ
يتم ذلك بصيغة واضحة ومبسطة ال َ
فريقه ،وجيب أن َّ
الرشح عىل مفهو ِم القضية ً
إمجاال ،وجيب كذلك التعريف باملفردات واملصطلحات
التي ِتر ُد يف القضية ،ويتم كل هذا اعتام ًدا عىل السياق (الزمن واملكان) .فاملناظرة

بتنوع املوضوعات التي تتناوهلا ،فلكل مقا ٍم مقال كام قال احلطيئة:
تتنوع ُّ
َّ
الزب ِر ِ
قان
خـري من ِّ ْ
فإنـَّك ٌ
عـيل َه َ
ُ
املليك
ـداك
حتـنَّ ْن َّ
بقول الو ِ
شاة
تأخذين
وال
ِّ
ِ ُ
فإن َ
ْ
كان ما َز َعموا صاد ًقا

أشـدُّ نِ ً
وأر َجى نَـواال
ـكاال ْ
ِّ
َّ
لـكـل مـقـا ٍم مـَقـاال
فـإن
لـكـل َز ٍ
ِّ
َّ
مـان ِرجـاال
فـإن
إليك ِ
ِ
فسي َق ْت َ
نسائي رجاال

َ
اخلطاب ،أو البيئ ُة التي ُو ِض َع
حدث فيه
الفعيل الذي
املوقف
واملقصو ُد بالسياق
ُ
ُ
ُّ
ُ
ُ
احلديث.
العالقات الزماني ُة واملكاني ُة التي جيري فيها
احلديث يف إطارها ،بام يف ذلك
ُ
ِ
اخلطاب ونو َعه ومضمونَه ،وتب ًعا لذلك
وتكمن أمهي ُة السياق يف أنه حيد ُد معنى
ٍ
َّ
معان تتلف باختالف السياق؛ إذ تتط َّلب
يؤدي عد َة
يب يمكن أن
َ
النص اخلطا َّ
فإن َّ
ِ
َّص اخلطايب
ُ
ب م ًعا بسياق الن ِّ
مقتضيات الفه ِم الصحيح أن ُيل َّم ا ُملتحدِّ ث وا ُملخا َط ُ
ِ
ٍ
بشكل سليم.
مضمونه
فهم
لكي يتم ُ
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وجيب أن يكون التعريف املقدم يف املناظرة منطق ًّيا ،وأن يستويف الرشوط اآلتية:

يف بعض األحيان تكون القضية واضحة وال يستعيص تعريفها وحتديدها ،وإليك

ِ
ِ
املتداولة ،بحيث يستطيع
بالقضية
وواضحا ومنطق ًّيا
أن يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا
ً
اإلنسان العادي فهم العالقة بني القضية موضوع النقاش والتعريف الذي ُيقدمه

سيقر هذا املجلس قصف إيران بالقنابل لوقف نشاطها النووي.

أن يفسح املجال بام فيه الكفاية أمام الفريق اخلصم حتى يتسنى التناظر والنقاش.

سيحظر هذا املجلس التدخني يف األماكن العامة.

املتحدث.

أال يكون التعريف بده ًّيا أو يتضمن أشياء ُم َس ًلام هبا ،حيث إن األمور البدهية
واملس َّلامت ال تفسح املجال أمام اخلصم لتفنيد التعريف والطعن فيه .إال أنه جيوز
االحتجاج بالوضع الراهن واحلقائق واألحداث املثبتة يف إثبات الواقعة أو نفيها.

جيب أن تقوم جمريات املناظرة يف الوقت احلارض فقط ،وال جيوز أن يكون
ٍ
زمني حمدد يف املايض باعتبار أن ذلك لن يغري من األمر
ظرف
التعريف رهني
ُ
ٍّ
شي ًئا ألن القضية املتداولة سبق أن حدثت وقائعها أو مل حتدث وقائعها ً
أصال،

كذلك ال جيب أن يكون التعريف رهني ظرف زمني يف املستقبل ،باعتبار أن ذلك
يدخل يف باب االدعاء واالفرتاء أو التخمني والتنبؤ ملا قد سيحدث وال تتوفر أي

أدلة تثبت إمكانية حصوله.

أمثلة تبني ذلك:

سيطبق هذا املجلس عقوبة اإلعدام عىل جرائم القتل املتعمد.

سيسمح هذا املجلس بالتربع باألعضاء بعد املوت.

سيحدد هذا املجلس نسبة «كوتا» لتمثيل املرأة يف الربملان.

يف مثل هذه احلاالت يكون من الرضوري فقط توضيح العبارات واملفردات

املستعملة يف القضية ،ويف األمثلة أعاله سيكون من الرضوري رشح ما هو املقصود
بالضبط من العبارات اآلتية:

«القصف بالقنابل» و«وقف النشاط النووي».
«احلكم باإلعدام» و«جرائم القتل املتعمد».

ٍ
ٍ
ضيقة وال يف إطار
زاوية
ال جيوز للمتحدث حرص التعريف يف مكان حمدد ،أو

«حظر التدخني» و«األماكن العامة».

إذ جيب أن تكون املنطقة املذكورة يف التعريف ذات ارتباط واضح بالقضية.

«نسبة (كوتا)» و«متثيل املرأة يف الربملان».

موقع جغرايف أو سيايس ال يعرف عنه غريه من املتحدثني أو أعضاء جلنة التحكيم،

ُ
ُ
األول من فريق
املتحدث
املعار َض ِة عىل التعريف الذي قدمه
فريق
قد يوافق ُ
َ

املوالة رصاحة أو ضمنًا ،وال ُيفضل حتدي هذا التعريف أو االعرتاض عليه أو
ٍ
ٍ
بديل ،وينحرص حق االعرتاض عىل التعريف وتقديم تعريف بديل
تعريف
تقديم
أخذ احل ِ
يطة هنا؛ ألنه من
عىل املتحدث األول من املعارضة ،مع العلم أنه ُ
جيب ُ َ
ِ
ِ
التناظر يف وجود تعريفني خمتلفني.
االستمرار يف
الصعب
ُ

«التربع باألعضاء» و«بعد املوت».

تعريف املوضو ِع وحتديد ُه.
وأحيانًا أخرى تكون القضية مبهمة جدًّ ا يصعب معها
ُ

عىل سبيل املثال:

«هذا املجلس يعتقد أنه ينبغي استخدام القوة».

«هذا املجلس يعتقد أن احلكم باإلعدام هو الرادع احلقيقي».
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«هذا املجلس يعتقد أنه جيب حظر التدخني».

«القوة املعنية هنا هي قوة من قوى الطبيعة ونحن نعتقد بأننا ينبغي تسخري ذلك

«سيحدد هذا املجلس نسبة «كوتا» لتمثيل املرأة».

األخرى.

«سيسمح هذا املجلس بالتربع باألعضاء».

ٍ
ٍ
وجيب إجيا ُد
وتوضيح
تعريف
يف هذه احلاالت األخرية حيتاج املوضوع نفسه إىل
ُ
ِ
ٍ
ٍ
القضية املطروحة .وللمزيد من التوضيح نورد أمثلة
معقول بني املوضو ِع وبني
رابط

تبني التعريف الذي يمكن تقديمه لقضيتني اثنتني (أ) و(ب):

(أ) «هذا املجلس يعتقد أنه ينبغي علينا قصف إيران بالقنابل لوقف نشاطها النووي».
«هذا يعني أنه ينبغي عىل دول حلف شامل األطليس وحدها أن تبدأ برناجمًا
لرضبات جوية ضد أهداف عسكرية إيرانية يف الوقت الراهن».

«هذا يعني أنه إذا اهنارت دبلوماسية األمم املتحدة ،فإن عىل األمم املتحدة إجازة

ٍ
برنامج للرضبات اجلوية ضد األهداف العسكرية اإليرانية».

«هذا يعني أن عىل الواليات املتحدة األمريكية إسقاط قنبلة نووية عىل طهران يف
أقرب وقت ممكن ».وغري ذلك من األمثلة األخرى.

(ب) «يعتقد هذا املجلس أنه ينبغي استخدام القوة».
«القوة املعنية هنا هي قوة القانون ،ونحن سوف نستخدمها جلعل التصويت يف
االنتخابات العامة يف اململكة املغربية إلزام ًّيا».

«القوة املعنية هنا هي قوة الرشطة وسوف نستخدمها العتامد سياسة عدم التسامح
مطل ًقا مع اجلرائم البسيطة (كام هو األمر يف نيويورك) يف مجيع أنحاء اململكة
املغربية».

من خالل زيادة االستثامر يف مصادر الطاقة املتجددة ».وغري ذلك من األمثلة
من البدهي أن بعض القضايا قد تتسم بكوهنا ُحمدَّ د ًة بشكل ٍ
جيد غري أهنا ُّ
تظل
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وباملقابل فإن القضايا الغامضة
كثرية،
حمتملة
حاالت
قابل ًة للتأويل والتفسري عىل

والفضفاضة والعامة يمكن أن تنطبق عىل أي يشء عىل اإلطالق تقري ًبا .ثمة أمران
ِ
األمهية ومها:
اثنان بالغا
أنتكوناملناظرةالقائمةعادلةتتوزعفيهاأطرافاحلديثبنيالطرفنيبشكلمنصف.
أن يكون املوضوع مرتب ًطا بالقضية بشكل وثيق.
التعريف الذي ُيقدِّ ُمه ا ُملتحدث األول من فريق املواالة لن يكون ً
قابال للطعن من

ِق َب ِل أي متحدث آخر إال يف احلاالت التالية:

أن يكون التعريف ذايت اإلثبات أو بدهي ًّيا أو من األمور ا ُمل َس َّل ِم هبا ،بحيث
ال جيادل اثنان يف حقيقته.
عىل سبيل املثال ،قول إن:
التعليم يشء جيد.

خطرا عىل صحة اإلنسان.
التدخني يشكل ً

الرياضة مهمة.
احلرب ُمد ِّمرة.
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ِ
مناقشته
فهم ُه والقدر ُة عىل
غامضا للغاية ،بحيث
أن يكون التعريف
ً
ُ
يتطلب ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ودقيقة .القاعدة العامة أن تتساءل« :هل
متخصصة
معلومات
ملعرفة
احلاج َة
ٍ
شخص يقرأ صح ًفا جيد ًة بانتظام أن يكون عىل اطال ٍع باملوضوع
ُيتوقع من

وأن يكون لديه إملام ومعرفة به؟» وإذا وقع االختيار عىل منطقة جغرافية ُمع َّينة
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 -3الحجة

قبل التطرق إىل مفهوم احلجة ال بد من التعريج ولو بشكل موجز عىل مصطلح

فاملحاجة تعني :تقديم احلجج املدعمة باألدلة والرباهني هبدف إثبات صحة
املحاجة.
َّ
َّ

رأي معني ،أو تأييد قضية من القضايا أو تفنيدها أو إبطال رأي خمالف ،وتتطلب
املحاجة بني
حججا مرتب ًة بطريقة منطقية لتقوية موقف حمدد .وجتمع
هذه العملية
َّ
ً

لت َُو ِّضح نقطة ما ،فينبغي أن يكون السبب يف ذلك أن املسألة ذات أمهية أوسع
نطا ًقا ،وليس ملجرد االعتقاد أن ال أحد آخر غريك سوف يعرف عنها شي ًئا.

الوصف واإلظهار والكشف عن املنطق الداخيل للخطاب؛ بغي َة معرفة مدى متاسك

اقرتاحا أو إجراء ويطرح
إن أسهل طريقة لتعريف القضية هي أن ُيقدم املتحدث
ً

اإلقناع والتأثري.

حتام .فمن املمكن ببساطة
ً
حججا تدعم موقفه ،غري أن هذا ليس باألمر الرضوري ً
ٍ
ٍ
أن ُجيادل لصالح قضية أو فكرة معينة أو ضدها ،وأحيانًا تُصاغ القضية بحيث

عنارص مثل هذا اخلطاب وانسجامه ،ومدى صحة حججه وأدلته وقدرهتا عىل

أما احلجة فهي الدليل والربهان ،أو ما ُحيتج به عىل الغري؛ وذلك بقصد الظفر

تشجعك عىل االنحياز إىل القضية املتداولة أو ضدها .فالقضية التالية ،عىل سبيل

عليه عند اخلصومة ،ويكون الظفر بإقناع املحكمني واجلمهور م ًعا وإبطال ذرائع

بطريقة عامة بشأن قوة املؤسستني اإلعالمية واحلكومية« :هذا املجلس يعتقد أن نفوذ

ال يمكن أن تقوم أية مناظرة من دون توفر حجج مقنعة وبراهني قوية وأدلة واضحة.

املثال ،ال توحي عىل الفور بإمكانية اتاذ إجراء ممكن ،بل إهنا تشجعك عىل املجادلة

وسائل اإلعالم أقوى من احلكومة».

طالب بأن يتوخى احلذر عند تعريفه ملفردة «نفوذ»
األهم هنا هو أن املتحدث ُم ٌ

وأيضا كيف يقرتح تقييم «القوة» .قد تعني مفردة «أقوى»
ومفردة «أقوى» بالضبطً ،

تأثريا أكثر عىل األشياء التي يفكر الناس فيها وكيفية تفكريهم
أن لدى وسائل اإلعالم ً
قياسا بالكيفية التي يصوتون هبا ،والقضايا التي يستخدموهنا كأدوات ضغط،
ً
أيضاً ،

واآلراء التي يعربون عنها يف استطالعات الرأي .بشكل عام ،من الصعب التناظر
ٍ
ٍ
ٍ
أكاديمية أكثر من كوهنا
وبحوث
ملقاالت
حول قضايا من هذا النوع ألهنا مالئمة أكثر

ٍ
مناقشات شفاهية .احلل الوحيد هو أن ُحيدِّ د املتحدث تعريفه بعناية فائقة
تناسب
بشكل ٍ
ٍ
جيد.
والتأكد من أن حجته منَ َّظم ٌة

اخلصم .و ُت َعد احلجج من املكونات األساسية التي حتدد قوة املناظرة وسالمتها ،إذ

هنا ينبغي أن نؤكد أن احلجة ليست جمرد رأي أو فكرة ،بل إن من متطلباهتا أن تكون
مدعومة بالعلة والربهان والدليل .فبناء موقف الفريق من خالل احلجج القوية هي

املهمة األوىل ألي فريق مناظر باعتبار أن املناظرة ال تقوم عىل أسس قويمة إذا مل
تستند إىل حجج داعمة.

بصحة وجهة نظره ،وهنا
وهدف املتناظر من تقديم احلجج هو إقناع املستمع
َّ

جيب األخذ بعني االعتبار أن مهمة الفريق املتناظر هي إقناع احلكام واجلمهور؛ وهنا

تكمن أمهية ربط حجج املتحدثني هبدف الفريق .وهذا هو الدور الرئيس املنوط
بكل متحدث ،الذي يتجىل يف القدرة عىل اإلقناع ،وإضفاء املزيد من املصداقية عىل
احلديث ،واعتامد أسلوب املنطق يف اإلقناع ،باإلضافة إىل االستخدام اجليد للغة
اجلسم واإليامءات ونربة الصوت.
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التسلسل املنطقي ألية حجة كانت هو طرح الفكرة ً
تربير
أوالَ ،يليها بعد ذلك ٌ
ُيرد عىل السؤال «ملاذا؟»ً ،
مثال:

الرضوري أن يتأكد املتناظرون من استخدام عنارص التوكيد ،والتعليل ،والتدليل يف
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القضية (أو املوضوع) :سيطلب هذا املجلس تطبيق عقوبة اإلعدام عىل املجرمني.
احلجج:

ألن املجرمني ينرشون الفساد يف البالد.

خطرا عىل الناس.
ألهنم يشكلون ً

ألهنم ُيدمرون ممتلكات الناس.

ألهنم يتسببون يف ضياع عقول الشباب الذي يعترب عامد األمة.

الحجة والتاءات الثالث
 -1-3بناء
َّ

تعد احلجج جوهر كل مناظرة وحمورها األسايس وهي التي تقوي موقف الفريق

أثناء املناظرة ،مع رضورة اتباع التسلسل املنطقي بني العنارص الثالثة .ومن اجلدير

بالذكر أن احلجج التي يقدِّ مها املتناظر جيب أال تعكس معتقداته الشخص َّية إذ إن
طبيعة املناظرة قد تقتيض أن حياجج متناظر ما بمبادئ تالف مبادئه الشخص َّية.
والسطور التالية توضح مبدأ التاءات الثالث.
 -1-1-3التوكيد

التوكيد عبارة عن بيان يوضح املعنى ويظهر املقصود .ويف سياق املناظرات

يقتيض التوكيد رضورة أن تكون الفكرة املطروحة ذات وقع وأثر ُمعني ،وحتمل يف

طياهتا طاب ًعا جدل ًّيا ،وعاد ًة ما يرد البيان يف صيغة بيان عادي يمثل الفكرة الرئيسة

للحجة ،من مثل:
َّ

الواجبات املنزلية مضيعة للوقت.

يف القضية ،كام أهنا صلة الوصل التي جتمع أعضاء الفريق الواحد ،ومتكنهم من
ٍ
ٍ
ٍ
وموحد (راجع الفصل الرابع عن بناء موقف الفريق) ،ولكي
متكامل
موقف
بناء

ال يوجد أي مربر لقتل النفس البرشية.

املحاجة خطوات معينة تبدأ بالتعريف
التوكيد ،والتعليل ،والتدليل؛ إذ تستوجب
َّ

اإلنرتنت سالح ذو حدين.

تكون احلجج كامل ًة ،ودامغ ًة ،ومقنع ًة جيب أن تُبنى عىل أساس مبدأ التاءات الثالث:
باحلجة ،وتوزيع احلجج بني املتحدثني ،والتعبري عن وجهة نظر الفريق وإبداء رأيه،
َّ
وبعد ذلك يأيت دور التعليل ثم التدليل.

وهكذا تساق حجج املتناظر الداعمة لألفكار املطروحة وفق مبدأ التاءات

الثالث ،واملتمثل يف طرح فكرة معينة والتمسك هبا والتوكيد عليها ،ثم التعليل

وأخريا التدليل عن طريق تقديم األدلة
وإعطاء السبب املنطقي للدفاع عنها،
ً
والرباهني الداعمة هلا .وباعتبار أن احلجة تبنى عىل هذه التاءات الثالث فمن
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نرشة األخبار مملة.

ربر للقتل الرحيم.
ال م ِّ
التدخني س َّفاح العرص.
 -2-1-3التعليل

يفرس التعليل علة اليشء ،ويقدم السبب الذي يؤدي إىل إثبات احلجة .فبعد طرح
ٍ
ٍ
ٍ
صيغة
واضح لدعمها ،ويرد التعليل عاد ًة يف
بسبب
الفكرة يف مناظرة ما جيب إتْباعها

ِ
ٍ
«ألن »...التي تفيد التفسري واإلجابة عن سؤال «ملاذا؟» ً
مفردة َّ
مثال:
سببية باستخدا ِم
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ربر للقتل الرحيم؛ ألنه عمل شنيع وال إنساين.
ال م ِّ

حمتوى اخلطاب
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التي تدعم احلجة ،والتي يتم انتقاؤها وأخذها من شهادات اخلرباء واألفراد ،ومن

ألي كان أخذها ،ألهنا بيد اخلالق.
حياة اإلنسان ذات قيمة عالية وال جيوز ٍّ

دراسات حاالت معينة ،ومن الدراسات البحثية ،واإلحصاءات ،واملالحظات،

ويكتمل التسلسل املنطقي للحجة عندما يعود التعليل إىل أصل احلجة ويتِم رب ُطه

الواقعية أو االقتباسات أو النظريات ،وهذه كلها أدلة قوية يمكن االستعانة هبا عند
التدليل .بيد أنه ثمة أدلة ضعيفة ُحي َّب ُذ عدم االستناد إليها ،مثل :التجارب الشخصية،
ٍ
بشكل عا ٍّمُ ،يقدم
والقصص اخليالية ،والتوضيحات الضبابية ،والتجارب العائلية.

باهلدف الذي َر َس َمه الفريق.

واملقارنات...إلخ .وقد يكون التدليل عن طريق احلقائق ،أو األمثلة أو الرباهني

ومن الرضوري توضيح أمرين اثنني :أوهلام ،مفردة «ألن »...وثانيهام الربط بني

ُ
ُ
واملثال م ًعا بحيث يساعد الدليل عىل إثبات صحة احلجة ويسهل املثال فهم
الدليل

الواجبات املنزلية مضيعة للوقت؛ ألهنا تستحوذ عىل الوقت الذي يمكن

تعرف املتناظرين تقنيات التاءات الثالث ال بد أن يتدربوا عىل أهم أشكال
ومع ُّ
التدليل وأيرسهاً ،
مثال:

التوكيد (البيان) والتعليل الذي يفرس اإلثبات واحلجة ،كام يتضح من األمثلة اآلتية:

تصيصه ألنشطة أخرى أكثر أمهية.

نرشة األخبار مملة؛ ألهنا ال تتطرق إىل القضايا التي هتمني.
اإلنرتنت سالح ذو حدين؛ ألن له منافع وله مساوئ.
التدخني سفاح العرص؛ ألنه يقتل املاليني سنو ًّيا.

 -3-1-3التدليل

هذه احلجة وتقريب معناها.

الواجبات املنزلية مضيعة للوقت؛ ألهنا تستحوذ عىل الوقت الذي يمكن

تصيصه ألنشطة أخرى أكثر أمهية .فعىل سبيل املثال :ينتهي بنا املطاف إىل القيام
بحل مشاكل رياضية جمردة ً
بدال من اخلروج واالستمتاع باهلواء النقي والقيام
بتدريبات رياضية.

حيتوي التدليل عىل األدلة والرباهني التي يسوقها املتناظر إلثبات الفكرة

نرشة األخبار مملة؛ ألهنا ال تتطرق إىل القضايا التي هتمنيً ،
فمثال :ال أمتكن أبدً ا

أقوى وأبلغ .ويتطلب التدليل مهارات خمتلفة بام يف ذلك صياغة األسئلة وترتيبها،
ً
استدالال وترتي ًبا.
وبناء احلجج وصياغتها

اإلنرتنت سالح ذو حدين؛ ألن له منافع وله مساوئ وإجيابيات وسلبيات ،فعىل

املطروحة ،واألسباب الداعمة هلا؛ إلقناع اخلصم ،وتفنيد حججه ودحضها بحجج

وبقدر ما يساعد التعليل عىل دعم الـتوكيد ،فإن التدليل يساعد عىل دعم

التعليل ،ويرتبط التدليل باجلزء اخلاص بـ«عىل سبيل املثال» ،وعادة ما يستخدم

إلضفاء املصداقية عىل التعليل ومساندته وتأكيده .والتدليل عبارة عن املعلومات

من مشاهدة القصص التي تتناول قضايا األطفال اليومية.

سبيل املثال :بإمكان الشخص استخدامه فيام يفيد كالبحث العلمي ودخول

املواقع التي تشتمل عىل الفوائد واملعارف النافعة ،كام يمكن استخدامها يف
وسائل ُت ُّل باألعراف والتقاليد واألخالق من خالل الدخول عىل املواقع
املضللة أو املواقع اخلليعة والفاضحة إضافة إىل املراسالت التي تؤدي إىل
املنكرات والفواحش.
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التدخني س َّفاح العرص؛ ألنه يقتل املاليني سنو ًّيا ،فعىل سبيل املثال :جاء يف بحث
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ال يوجد أي تربير لوضع اآلباء يف دور املسنني؛ ألن مثل هذا الترصف نكران

نرشته جملة «النسيت» الطبية الربيطانية أن باحثني حصلوا عىل إحصاءات من

للجميل ويعدُّ أقىص درجات العقوق ،وقد أثبتت عديد من الدراسات يف علم

من األطفال و 30باملائة من الرجال والنساء البالغني عرضة للتدخني السلبي

االكتئاب واملرض.

 190دولة حول آثار التدخني السلبية عىل غري املدخني وتبني هلم أن  40باملائة

بشكل منتظم.

ويوضح النموذج التايل بشكل موجز كيفية دمج عنارص التوكيد والتدليل

والتعليل م ًعا:

 .1البيان ....................................................................

 .2العلة أو السبب (...ألن..............................................)...
 .3طب ًقا لـــ ( .............................بحث أو بيانات أو إحصاءات ،إلخ)
ونورد مزيدً ا من األمثلة التوضيحية:

االجتامع أن ترك أولياء األمور يف دور املسنني يؤدي إىل اهنيار عصبي ويسبب هلم

وقف استخدام املحادثة اهلاتفية والكتابية يف أثناء قيادة السيارات أمر رضوري؛

خطرا حقيق ًّيا عىل نفسه
ألن من ينشغل باستخدام اهلاتف يف أثناء القيادة يشكل ً
وعىل اآلخرين ،فالعديد من الدراسات العلمية بينت أن اإلنسان ال يمكنه

التحكم يف تركيزه الذهني جتاه أكثر من عمل يف وقت واحد ،ومن ثم يقل تركيز
سائق املركبة بالطريق بنسبة تصل إىل  ٪75عند املحادثة اهلاتفية والكتابية يف أثناء
القيادة حيث يتشتت انتباهه بني من حيادثه وبني ما يقوم بكتابته وما يستقبله من
رسائل من الطرف اآلخرً ،
فضال عن الطريق.

وخالصة القول أن احلجة تتكون من ثالثة أجزاء هي :التوكيد ،والتعليل،
والتدليلَّ ،
وأن عىل الفريقني املتناظرين اتباع اخلطوات اآلتية يف بناء احلجة ،وهي:

حسب ما أوردته صحيفة الرشق األوسط ،فإن األرسة األمريكية العادية أنفقت

صياغة بيان جيسد الفكرة الرئيسة للحجة ويلخصها؛ هبدف التوكيد عىل موقف

والرشق األقىص ،ألن املجتمع األمريكي جمتمع استهالكي بامتياز.

وثان ًيا :التدليل بطرح أمثلة تزكي املوقف وتدعمه .ويمكن االستعانة باجلدول اآليت:

دوالرا أمريك ًّيا عىل الطفل الواحد فيام يتعلق باملالبس التي
ما يعادل 185
ً
ال تشمل البدلة املدرسية سنة  ،1998مقارنة بام تنفقه دول أخرى يف أوروبا
ألعاب الفيديو التي تتسم بالعنف الزائد بالغة اخلطورة؛ ألن اإلفراط يف اللعب

هبا يؤدي إىل االكتئاب والقلق وتراجع األداء باملدرسة ،وفق ما كشفت دراسة
أمريكية جديدة.

القتل بدافع الرمحة جريمة ٍ
قتل نكراء؛ ألنه يعني إهناء حياة إنسان أو مساعدته
حتريام مطل ًقا.
وحترمه ً
عىل االنتحار ،وهذا ما ال تقره األديان الساموية ك ُّلها ِّ

الفريق وذلك من أجل دعم موقفه من القضية قيد التناظر.
دعم احلجة املقدمة وإثباهتا ،عن طريق ً
أوال :التعليل ،باستخدام مفردة «ألن»،

التوكيد (الفكرة املطروحة) ...................................................

التعليل («ألن.......................................................... )»...
ً
(«مثال.......................................................... )»...
التدليل
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يكون بمعنى التحقق والتثبت من معلومة معينة ،وإما أن يكون بمعنى محل

تعترب املداخالت من املكونات األساسية للمناظرة بحيث ال يمكن أن تستقيم

املخاطب عىل إعطاء معلومة ما ،ويشرتط أن يستخدم فيه أحد أدوات االستفهام

ويمكن القول بأن املداخالت هي أكثر أجزاء املناظرة جذ ًبا لإلثارة والتشويق ،ليس

االستيضاح ونعني به استفسار املتحدث عن بعض املفردات أو الكلامت

عملية التناظر بدون مداخالت يقوم هبا املتحدثون من كال الفريقني املتناظرين،

فقط ألهنا تضفي مزيدً ا من احليوية ألي نقاش ،ولكن ألهنا حتفز كل مناظر عىل

اإلعداد اجليد ،وترتيب األفكار ،والتفكري النقدي واإلجابة الفورية ،وهي الفرصة
الوحيدة التي تتيح لكل متناظر التحدث خالل خطاب اخلصم.

تستخدم املداخلة لتحقيق أغراض متعددة منها عىل سبيل املثال:
مقاطعة املتحدث وتشتيت أفكاره.

الطعن والتشكيك فيام يقول املتحدث.

طلب توضيح نقطة معينة ،أو تقديم حجة جديدة.

تقوية موقف الفريق وإبقاء فعالية حجج أعضاء الفريق يف املناظرة.

ومنها عىل سبيل املثال :أ ،ما ،هل ،من... ،إلخ.

والعبارات املبهمة أو النقاط الغامضة املشكوك يف صحتها يف خطاب املتحدث،

أو التي ال يريد املتحدث إظهارها أو يتكتم عليها ،فيطلب املتداخل من خالل
هذه املهارة إماطة اللثام عنها واإلفصاح عنهاً .
مثال :أي جهة حكومية ستتبنَّى
هذه العملية؟

التوضيح وهو :تفسري معنى املفردات أو الكلامت والعبارات التي ت َِر ُد يف حديث

املتناظر ،وبيان ما هو غامض منها.

وهناك بعض النقاط األساسية التي جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تقديم

املداخالت والرد عليها:

 -1-4قبول ورفض المداخالت

وتتيح املداخالت الفرصة لقطع حديث اخلصم إذا كان عىل استعداد إلفساح

القاعدة العامة يف املناظرة أن ال ُيسمح بتقديم أي مداخالت خالل الدقيقتني

أيضا للمتكلم الذي سمح بتقديم املداخلة
عالمات من املحكمني ،إال أهنا توفر ً

خطاب املتحدث ضمن ما يسمى بالوقت املحمي حيث ال يسمح للمتداخل

املجال لذلك ،ويمثل السامح بمداخلة فرصة مثالية ملهامجة حجة اخلصم وكسب
فرصة لعرض معلوماته وأركان حججه ،كام أن املداخالت الضعيفة تؤدي إىل تعزيز
قضية املتحدث من الفريق اخلصم.

ويمكن تلخيص الصيغ التي ترد هبا املداخالت ً
إمجاال بام يأيت:
االستفهام وهيدف إىل محل املخاطب عىل اإلقرار بأمر ما ،وهو نوعان :إما أن

األوىل واألخرية من خطاب املتحدث ،إذ تندرج الدقيقتان األوىل واألخرية من

بمقاطعة املتحدث حتى يتسنى له الرشوع يف حديثه واختتام خطابه بصورة مرحية
ال يشوهبا االرتباك أو التشتت .يمكن التقدم باملداخالت يف أي وقت بني الدقيقتني
األوىل واألخرية من اخلطاب (بمعنى آخر بعد هناية الدقيقة األوىل وقبل بداية الدقيقة
اخلامسة من اخلطاب) .كام ال يسمح باملداخالت مطل ًقا خالل تقديم خطاب الرد.
ٍ
ِ
ِ
اثنتني خالل
مداخلتني
مداخلة أو
وجيب التنويه إىل أنه ينبغي عىل املتحدثني قبول
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اخلطاب الواحد ،وجيب الرد عليها مبارشة ،إال أنه من املمكن أن يرد املتحدث عىل

«عفوا» أو «تفضل (بمداخلتك)» أو «سوف آخذ مداخلتك اآلن/
بسيطة من قبيل
ً
الح ًقا» أو «بعد حلظة» أو رفضها كلي ًة بالقول« :ال» أو بالتلويح بيده إشارة إىل حركة
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مداخلة خصمه بالقول إنه سوف يتعامل مع هذه املداخلة يف وقت الحق يف أثناء

حديثه ،وجيب طرح املداخلة خالل مدة زمنية أقصاها  15ثانية وقد تستمر أقل من

ذلك ،وجيوز ألي فرد من أفراد الفريق القيام بمداخالت يف أثناء خطاب أي فرد

من أفراد الفريق اخلصم بعد طلب اإلذن بذلك ،ويستثنى من هذه القاعدة املتحدث

األول والقائمني بخطاب الرد إذ ال ُيسمح بأي مداخالت يف أثناء تقديم خطاب الرد
(أو ما يسمى امللخص) – كام ذكرنا ساب ًقا – ألن املدة الزمنية املخصصة خلطاب الرد
ً
إمجاال ال تتجاوز  3دقائق.
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الرفض ،وال يعترب مثل هذا التلويح وقاحة يف عامل املناظرات ،ألهنا تُتيح للمتحدث
ً
مقبوال
ببساطة رفض املداخلة من دون أن يوقف حديثه ،ويعترب القول« :ليس اآلن»

أيضا .ويف حالة رفض املتحدث السامح بمداخالت الفريق اخلصم ،جيب عىل
ً
فورا عىل مقعده.
الشخص الذي تقدم باملداخلة قبول ذلك واجللوس ً

بمجرد املوافقة عىل املداخلة ،سيكون لدى من يرغب يف املداخلة مدة زمنية

ال تتجاوز  15ثانية كحد أقىص ،فإن مل يتوقف بعد انتهاء الـ 15ثانية املسموح

وبصورة عامة ينبغي أن تبقى املداخالت مهذبة ومن الرضوري أال يتم طرحها

هبا ،فسيكون بإمكان صاحب اخلطاب إيقافه بأن يقول شيئا مثل« :لقد انتهى

يستحسن أن يقوم الشخص الذي يريد التقدم باملداخلة بالتعبري عن رغبته يف

مل تكتمل وإال سيبدو كأن املتحدث خيشى الرد عىل مداخلتهم ،بل قد يثبت هذا أهنم

فورا بقبول املداخلة أو رفضها إذ من صالحياته قبول املداخلة أو رفضها،
الرد ً

إىل أن يشري له املتحدث معلنًا أن بإمكانه تقديم مداخلته .وبصورة عامة يستحسن

بشكل متكرر حتى ال تصبح نو ًعا من املضايقة واإلزعاج.

ذلك بالوقوف واستخدام كلمة «مداخلة» أو عبارة «فيام خيص تلك النقطة» ويكون
طلب املداخلة أحيانًا باإلشارة باليد ،و ُيتوقع من املتحدث الذي ُقدمت له املداخلة
وينبغي عىل طالب املداخلة أال يبدأ فيها قبل أن َيسمح له املتحدث بذلك .وينبغي

عىل املتحدث قبول مداخلة أو اثنتني عىل األقل من الفريق اخلصم خالل خطابه،
ويف املقابل جيب أن يقدِّ م كل فريق ما ال يقل عن مداخلتني خالل كل حديث يقدمه

الفريق اخلصم.

وقتك ولذلك سأستمر يف حديثي» ،وعادة ما يواجه املتناظرون اجلدد هذه املشكلة
باستمرار ،غري أنه جيب عليهم الرد عىل أية ٍ
نقاط أو مواضيع قد يثريها اخلصوم وإن
عىل حق وأن ما يقولونه هو الصواب مما يعزز موقفهم ويربك موقف املتحدث .وإذا
كان رد املتحدث «بعد حلظة» ،فإن عىل الشخص الذي يطلب املداخلة أن يظل واق ًفا
عدم قبول املتحدث عديد من املداخالت أو الرد عليها بشكل مطول ،ألن ذلك
يسبب فقدان انسجام األفكار وعدم متاسك احلجج ،والطبيعي هو قبول مداخلة أو
مداخلتني.

حيق للخصم تقديم أكرب عدد ممكن من املداخالت ،ما مل خيل ذلك بالقوانني

ينبغي قبول املداخالت أو رفضها بشكل مهذب ،عىل الرغم من أن هذا يمكن

املعمول هبا يف املناظرات ،إال أنه جيب االنتظار مدة ال تقل عن  15ثانية بني كل

عن البلد الذي يتواجد فيه املتناظر ،جيب عليه أن ُيعرب إما عن قبوله املداخلة بكلمة

الطرف اآلخر .وينصح عادة بقبول مداخلة أو مداخلتني يف أثناء احلديث من أجل

أن خيتلف من بلد إىل آخر ومن جمتمع إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرى ،وبغض النظر

مداخلة وأخرى من طرف من يتقدم باملداخلة بغض النظر عن قبوهلا أو رفضها من
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إفساح املجال إلبراز التصادم املبارش بني األفكار وإظهار مهارات املرء يف التفكري

املوضوع» ،فقيام أعضاء ٍ
فريق بتقديم مداخالت يف وقت واحد لتعطيل أو تويف
ٍ
غري
أيضا بمعاقبة املتناظرين
حممود .كام أن لدى املحكمني توجيهات ً
خصومهم أمر ُ
ٍ
بمداخالت أو رفضهم قبول املداخالت .إضافة إىل هذا ،جيب
يف حالة عدم قيامهم
ِ
ِ
ضابط الوقت باملتابعة الدقيقة له ،واإلشارة لكل املتناظرين انتهاء الدقيقة
توجيه
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النقدي والتحليل الفوري والقدرة عىل الرد .أما أكثر من مداخلتني فإنه يظهر
املتحدث وكأنه ليس لديه ما يكفي ليقوله وأن خطابه يعاين شحة يف األفكار واألدلة
والرباهني ،وأن حماولته للرد عىل املداخالت جمرد مراوغة مللء الوقت.

وجيب التنويه إىل أن املداخالت ليست حمادثة أو خط ًبا مصغرة أو ً
نقاشا بني

حوارا يتبادل فيه الطرفان احلديث ،بل تكون يف
املتحدث ومن يقوم باملداخلة ،أو
ً

شكل سؤال أو عبارة يقدمها الشخص الراغب يف املداخلة ثم جيلس ،وإذا مل يفهم
املتحدث املداخلة ،جيوز له أن يطلب تكرارها وال يسمح بتبادل أي يشء آخر بني
املتحدثني االثنني.
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ِ
الوقت املخصص له.
وأيضا عند بداية الدقيقة األخرية من
األوىل من اخلطابً ،

دائام التقدم بمداخلة أو مداخلتني ممتازتني ً
َّ
بدال من أربعة أو مخسة
إن من األفضل ً

مداخالت متوسطة اجلودة .وأفضل السبل لتحقيق ذلك أن يكتب أعضاء الفريق

أفضل ما لدهيم من مداخالت ،وعندما يقبل املتحدث مداخلة من أحدهم ،وجب
التأكد من قوة املداخلة الثانية قبل الرشوع يف طرحها.

كام جيب أن ال تقدم املداخالت ملجرد السعي لتدمري قضية الفريق اآلخر فقط،
أيضا .وإذا كانت املداخلة ح ًّقا
بل ينبغي أن تستخدم املداخالت يف بناء قضية الفريق ً

ال تقف لطلب املداخلة ملجرد أن اجلميع قاموا بذلك ،بل ألنك مستعد لتقديم

اخلطاب أن يشري إىل ذلك ،ولكن يظل عليه واجب الرد عىل املداخلة بأفضل ما

السهل جدًّ ا أن ينسى موضوع حديثه يف حالة السامح لشخص ما بمقاطعته.

ً
مقبوال من جانب صاحب
تافهة وال معنى هلا ،عندها سيالحظ املحكم ذلك ويكون
يستطيع ،وهذا اجلزء هو األكثر إثارة للخوف يف املناظرة بالنسبة للمتناظرين اجلدد
كبريا عىل أعضاء الفريق لعرض مداخالت جيدة تلحق الرضر
حيث يظهر ضغ ًطا ً

بحجج الفريق اآلخر ،يف حني أن املداخالت الضعيفة قد تضعف موقف الفريق،

وتظل املداخلة فرصة للهجوم املبارش عىل حجة اخلصم ،وعدم السامح له بتجاهل
أي من النقاط التي ُي ِ
ور ُدها يف خطاباته.
ِ
ِ
املداخالت أو
بمعاقبة من يفرط يف تقديم
ولدى املحكمني توجيهات واضحة
ِ
ِ
وقوفه وقول أشياء من قبيل «فيام يتعلق بموضوع
بتكرار
يزعج املتحدث أو يضايقه

احلرية» أو «عن موضوع اتفاقية جنيف» وأي يشء يزيد عن الوصف اآليت« :عن هذا

ويف كثري من األحيان ُيؤخذ املتناظر الذي تقدم باملداخلة عىل حني غرة ،لذا،

مداخلة متميزة .وينصح أن يكمل املتحدث فكرته قبل قبول أسئلة خصومه ،فمن

وثمة أشياء أخرى جيب أخذها بعني االعتبار من بينها رضورة إرشاك الفريق
ً
كامال يف املداخلة من خالل تدوينها وكتابتها ،فإن مل يمنح املتحدث من يرغب يف
ِ
املداخلة الفرص َة لطرح مداخلته فبإمكان أحد أفراد فريق هذا األخري القيا َم باملداخلة
من بعده .وقد خيطر يف بال بعض املتناظرين اجلدد َّ
أن الوقوف بعد كل مخس ثوان

فكرة جيدة ،وأنه وسيلة رائعة إلهلاء املتحدث والتشويش عليه وبالتايل إرباكه ،حتى

بعد رفض املتحدث مداخالهتم بأدب واحرتام ،غري أنه عىل الرغم من أنه قد يسبب
ً
فعال املتاعب للمتحدث ،إال أهنا ممارسة غري الئقة وغري مهذبة وتعطي انطبا ًعا سي ًئا
للغاية عنك عند املحكمني وأعضاء الفريق اخلصم.
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والسبيل األفضل لتحسني املداخالت وطريقة طرحها هو املامرسة والتدريب إذ
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يف أثناء قيام املتحدث بتفنيد آراء متحدثي الفريق اخلصم ودحض حججهم،

وعند البحث عن نقاط الضعف يف موقف الفريق اخلصم بشكل عام ،وبالتايل

إن أغلب املتناظرين يكتفي بتقديم مداخلتني فقط يف كل مناظرة ،وعليه جيب ممارسة
تقديم املداخالت خارج املناظرة مع الزمالء ضمن الفريقً ،
مثال :يقوم أحد أفراد

تسجيل عالمات جيدة حتسب له ،عليه أن يضع يف االعتبار ما يأيت:

جيب عليه قبول كل املداخالت التي يقدمها بقية األعضاء .مثل هذه املامرسة تعطي

وثوق الصلة بني خطاب املتحدث والقضية املطروحة للنقاش.

الفريق بإعداد حديث مدته دقيقتان حول أي موضوع ،ويف أثناء تقديمه هذا احلديث،
فرصة جيدة للمتحدث لتعلم كيفية الرد عىل املداخالت برسعة وذكاء ،كام تسمح

للجميع بمامرسة تقديم املداخالت برسعة وفعالية.

هذا اجلزء يف املناظرة صعب ومثري للغاية ،وعىل الرغم من أن املقاطعة قد تعرقل

تدرب املتناظرين عىل صدام األفكار،
بشكل خطري انسياب املناظرة ،إال أهنا بالتأكيد ِّ
وعىل املشاركة الف َّعالة طوال املناظرة ،وتعزز ملكة الرتكيز واالنتباه لدى املتحدثني.
 -5التفنيد

يراد بالتفنيد ،أو ما يعرف بالدحض ،إبطال حجج اخلصم وإسقاطها ،وبالتايل

هدم موقف اخلصم وبيان خطأ موقفه ومواضع التناقض فيه .وبشكل أدق ،يفيد
التفنيد التغلب عىل احلجج والتعليالت التي يسوقها اخلصم والرد عليها ويتم ذلك

بإثبات أهنا زائفة أو غري صحيحة ،أو أهنا غري منطقية أو يكتنفها الغموض والتناقض،
أيضا عىل حتدي
أو أهنا جمرد ادعاءات وحجج واهية ،وبنا ًء عليه فإن التفنيد ينطوي ً
حجج اخلصم وبراهينه ضمن حديث املتكلم وبيان أهنا جمرد مزاعم ال أساس هلا.
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مدى دقة املعلومات واإلحصاءات أو نقصاهنا.

التعميم من خالل جمموعة مواصفات عامة ،واالعتقاد بأن كل األشياء متشاهبة
يف يشء ما .والتعميم وإصدار األحكام العامة من أكثر األخطاء الفكرية.
مدى تناسق حجج اخلصم والتضارب فيام بينها.

ومن أساليب التفنيد والدحض ُبغية إسقاط حجج اخلصم طرح مسألة أو رأي

هبدف إثبات خطأ رأي اخلصم ،مع تقديم احلجج املضادة واألمثلة التي تنقض

موقفه ،ومن وسائله:

الطعن يف موقف اخلصم ببيان ما يف طرحه من التباس أو عدم الدقة أو بأنه غري

مسلم بصحته.

الطعن يف تسلسل احلجج وبيان اختالل االنتقال والتدرج من حجة إىل أخرى.

كشف التناقض يف حجج اخلصم.

استخدام احلجج املضادة أو السالبة.

مجيع املتحدثني باستثناء املتحدث األول يف فريق املواالة تقع عليهم مسؤولية

الغاية املنشودة من وراء التفنيد هي إبطال حجج اخلصم ،وبيان مواطن الضعف
يف حديثه ،ومقارعة حججه بحجج أقوى ،واالستدالل بأدلة وبراهني أكثر نجاع ًة

الدحض والتفنيد ،أي مهامجة حجج املتحدثني من الفريق اخلصم والطعن فيها ،فعىل

ومن شأن هذا كله إثراء املناقشة واحلوار بني املتناظرين.

وألن املتحدث األول هو أول من يتناول احلديث فال يوجد يشء جيب عليه أن ُيفنِّده.

تأثريا واستخدام املنطق الذي يقوض فاعلية هذه األدلة ويقلل من تأثريها،
وأكثر ً

كل متحدث واجب دحض وتفنيد ما ورد يف خطاب املتحدث الذي قبله مبارشة.
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جيب استهداف النقاط القوية واألفكار اجليدة التي يقدمها اخلصم يف اجلانب

اآلخر والطعن يف مصداقيتها ،وليس االقتصار فقط عىل نقاطه الضعيفة واهلشة ،إذ

ال يكفي أن يلتقط املتحدث بعض النقاط الثانوية أو يشري إىل عدم دقة احلقائق التي
يوردها اخلصم؛ فاملكافأة التي يمكنه احلصول عليها لقيامه بمثل هذا التفنيد تظل
حمدودة الفعاليةَّ .
إن مسؤولية املتحدث الكربى هي إسقاط حجج خصمه القوية

والسعي إىل إبطاهلا ،فمن البدهي َّ
أن املحكمني يمنحون أولئك املتحدثني الذين
يمكنهم التقاط احلجج الرئيسة يف قضية اخلصم ثم تقويضها مكافأة أفضل.

ربز هذا رضور َة التصدي ملوقف اخلصم بطريقة فعالة من خالل الرتكيز عىل
ُي ُ

نقاطه القوية عىل وجه التحديد ،وحماولة إحداث ثغرات يف خطابه ،وبيان أماكن
ضعفه ،وهذا أحسن سبيل للنيل من اخلصم ودحض آرائه وتفنيد حججه.
وترتكز أمهية الرتكيز عىل هذه النقطة حتديدً ا يف سببني اثنني:
أوهلام :أنه يف غياب مثل هذا النهج الذي يعتمد التصدي ملواطن القوة يف خطاب

اخلصم ،لن يكون هنالك تفنيد يستحق الذكر.

أما الثاين واألهم :أن هذا النهج يؤدي إىل مناظرات أفضل ويساهم يف إضفاء

عنرص التشويق واملتعة عىل جمريات املناظرة ،حيث ستكون لدى املتحدثني فرص
ً
تفصيال .هلذه األسباب جيب
وافرة لتطوير األفكار املهمة وتناوهلا بصورة أكثر

عىل املتحدث البحث عن حجج خصومه القوية والرتكيز عليها ،ثم إبطاهلا والرد

عليها ،فالفائدة التي سيحصل عليها عند مهامجته احلجج الضعيفة قليلة جدًّ ا ألن
هذه احلجج يف األساس ضعيفة ،وبالتايل فإن التصدي هلا سهل وال يتطلب جهدً ا

كبريا.
ً
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هناك أربع خطوات مهمة ت ِّ
ُلخص البنية الفعالة للتفنيد وهي:
اخلطوة األوىل :الرتكيز عىل احلجج التي يوردها اخلصم ،وبياهنا ،والتقليل من
أمهيتها .وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية صيغ ًة مثل:
أن« ،»...ذكر خصومنا َّ
أن« ،»...يعتقد خصومنا َّ
«يزعم الفريق اخلصم َّ
أن،»...
إن« ،»...يدعي خصومنا َّ
أن« ،».....يقولون َّ
«يتوهم خصومنا ويدعون َّ
أن»...
...إلخ ،وهنا جيب عليك أن تشري إىل احلجة التي أنت بصدد تناوهلا.

اخلطوة الثانية :دحض حجج اخلصم وتفنيدها بقصد إبطاهلا وإسقاطها وتعتمد
صيغ ًة مثل:
أن ...ونحن نعتقد َّ
أن« ،»...إال َّ
«ولكن« ،»...غري َّ
أن ،»...وهنا يمكن التصدي
ملزاعم اخلصم ،ويمكن أن تقوم بالتوكيد املضاد مثل« :يزعم خصومنا َّ
أن...
أن األمر ليس كذلك البتة»ً ،
إال َّ
وبدال من التوكيد املضاد يمكن مهامجة التعليل
أن ...إال َّ
أو التدليل الذي يقدمه اخلصم ،مثل« :يزعم خصومنا َّ
أن كونك...

ال يعني بالرضورة.»...

ٍ
ٍ
وتدليل إن
تعليل
اخلطوة الثالثة :وتتعلق هذه اخلطوة بام ُيقدمه املتحدث من
ِ
مفردة َّ
«أن »...وهذا يدعم احلجة الداحضة التي
أمكنه ذلك ،وذلك باستخدا ِم

تطرحها أنت.

تعزيز ما ِ
ٍ
ٍ
وتدليل ثم استنتاج ما يرتتب
تعليل
يور ُده املتحدث من
اخلطوة الرابعة:
ُ
ٍ
مفردات من ِ
ِ
ِ
قبيل:
والتدليل ،ويتسنى ذلك باستخدا ِم
التعليل
عىل مثل هذا

حمتوى اخلطاب

حمتوى اخلطاب

«وبالتايل ،»...أو «لذلك ،»...أو «وبنا ًء عليه »...وهنا تلخص الفكرة التي أنت
ِ
تناوهلا.
بصدد

االحتجاجات التي حدثت يف مرص وتونس .إن وجود بديل قطع اإلنرتنت فقط
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مهام يف الفوز بشكل حاسم عند تصادم
دورا ًّ
التفنيد القوي أمر أسايس ويلعب ً

احلجج بعضها مع بعض خالل التناظر .ولتفنيد حجج اخلصم جيب تضمني اجلزء

عنرصا أساس ًّيا من مكونات التفنيد ،حيث يمكن
املتعلق بـ«وبالتايل» الذي يشكل
ً

للمتحدث رشح كيف أن فكرته أفضل أو أهم أو أقرب للحقيقة من فكرة خصمه،

فهو هياجم احلجج واألدلة التي يصوغها الفريق اخلصم.
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جيعل املشكلة أسوأ.

إليك مثال آخر يوضح طريقة أخرى للتفنيد والدحض:
قبل غزو العراق عام  ،2003أشار بعض األمريكيني إىل أن معارضة غزو هذا
البلد ٌ
ٍ
وطني ألنه يعني معارضة رئيس الواليات املتحدة األمريكية .يرفض
عمل غري

املتحدث «س» ذلك الرأي وجيادل بأنه لو كان األمر كذلك فإنه ال يمكن اعتبار

«إبراهام لينكولن» وطن ًّيا البتة ،بل إنه كان مسرتض ًيا لعدو بالده (املكسيك) عىل

ونورد عىل سبيل املثال إحدى الطرق التي يمكن للمعارضة من خالهلا دحض

عضوا
حساب مبادئ الوطن (أمريكا) ألنه عارض احلرب املكسيكية عندما كان
ً

 -1لقد قال املتحدث األول /الثاين من فريق املعارضة أن هذه املسأل َة مسأل ُة
«أمن قومي» عندما «تنرش العديد من املحادثات احلكومية واخلاصة عالني ًة من خالل

يمكن القول إن رد «س» مثال جيد للتفنيد والدحض ،وهو بمثابة حجة مضادة

هتدف لإلشارة إىل ضعف احلجة األصلية وهشاشتها .يرد املتحدث «س» بشكل

 -2لكننا نعتقد بأن احلكومة مل يكن ينبغي هلا القيام هبذه األشياء يف املقام

إثارة حالة موازية وهي معارضة «إبراهام لينكولن» حلرب اقرتحها الرئيس األمريكي

 -3هذا ألنه جيب أن يكون الناس قادرين عىل الثقة يف أن حكومتهم تفعل

من خالل هذا املثال املوازي أن معارضة احلرب ،عىل األقل كام هو الشأن يف هذه

احلجة أعاله.

ويكيليكس».

األول ،وأنه من اجليد أن هذه املحادثات تم الكشف عنها عالنية.

اليشء الصحيح .جيب عىل احلكومة أال تفعل أشياء سيئة من وراء ظهور شعبها.
املحادثات الرسية التي تسبب مشاكل ليست باليشء الذي ينبغي عىل حكومة جيدة

أن تفعله .مع العلم أن هذه املحادثات يمكن أن يتم الكشف عنها عالنية مما سيدفع
احلكومات إىل االمتناع عن القيام هبا بعد اآلن.
 -4لذلك ،فق ْطع اإلنرتنت ال خيلق سوى مزيد من عدم الثقة بني الشعب
واحلكومة ،فعندما يصبح عدم الثقة هذا قو ًّيا جدًّ ا ،عندها تشاهد مثل تلك

شا ًّبا يف الكونجرس األمريكي سنة 1840م.

حمدد عىل الفكرة القائلة إن معارضة الرئيس هو عمل غري وطني ،وذلك من خالل
آنذاك («جايمس نوكس بولك» ،الرئيس األمريكي احلادي عرش) .لقد أظهر «س»

احلالة املهمة ،ال تعني بالرضورة انعدام الشعور بالروح الوطنية.

إذا أخذنا بعني االعتبار أن التفنيدَ أمر حيوي ،فإن احلجة وإن كانت ضعيفة تظل
سيئ وغري ٍ
قائمة إىل أن يتم دحضها وربام تظل قائمة يف ِ
حال دحضها بشكل ٍ
جمد.

ِ
ٍ
بشكل
احلجة ساقط ًة إال إذا متكن اخلصم من دحضها
وال يمكن للمحكمني اعتبار
ٍ
ٍ
ٍ
وفعال .إذا كان الفريق قد ارتكب خطأ يف ِ
ٍ
معينة أو يف طريقة
حقيقة
ذكر
مؤثر
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ِ
ِ
الفريق
أعضاء
استخدام املنطق ،فإن املحكم ال يستطيع معاقبته إال إذا أشار أحد
بشكل جيل ،بحيث يستطيع أي فردٍ
ٍ
فادحا
اخلص ِم إىل هذا اخلطأ ،أو إذا كان اخلطأ ً
ِ
ِ
املقدمة.
احلجة
عادي من اجلمهور التشكيك يف
كام هو احلال بالنسبة إىل احلجة ،فإن التوكيد ال يوازي الدحض .ومتا ًما كام جيب

عىل الفريق أن يظهر كيف أن حجته صحيحة ويورد السبب الذي يثبت هذه الصحة،
أيضا أن يبني كيف أن حجج اخلصم غري صحيحة ويعلل ذلك.
فإن عليه ً

ِ
املنطقية التي يطرحها شخص معني ،فإنه يتعني عىل
عند حماولة تفنيد احلجج

املتحدث استخدام طريقة من الطرق اآلتية:

املوقف يكتنفه تناقض ضمني ويتخلله عدم االنسجامَ ،فخطب بعض املتحدثني

يف الفريق الواحد تتعارض مع خطب زمالئهم يف الفريق نفسه ،إذ يتحدث

بعضهم عن يشء معني يف حني يتحدث البعض اآلخر عن يشء خمالف متا ًما.
املوقف يشوبه االلتباس حيث َّ
غري معنى الكلامت أحيانًا ،ويبدو
إن املتحدث ُي ُ
أن شي ًئا ما قد صعب فهمه عىل اجلمهور الذي سبق له أن وافق عىل معنى حمدد

يف البداية ،وبالتايل يتم شده إىل املوافقة عىل معنى خمتلف من دون أن ينتبه هلذا

التحول.

املوقف يتخلله انعدام التسلسل ويوحي بإمكانية التوصل إىل استنتاج اعتام ًدا عىل
فرضية ،يف حني َّ
أن الفرضية ال تؤدي بطبيعة احلال إىل مثل ذلك االستنتاج.

ُ
األكثر
واملثال
املوقف حيتوي عىل ثغرات يف طريقة تناول األسباب والنتائج،
ُ
ِ
حادثتني مصادفة بعالقة سببية
شيو ًعا هو املغالط ُة املنطقي ُة والتي يتم فيها ربط
أثر ٍ
مفرتضا قد أدى إىل نتيجةٍ /
معني
وتأثرية .واملثال اآلخر هو االدعاء بأن سب ًبا
ً

بينام يكون يف الواقع قد ساهم فقط يف النتيجة.
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ٍ
لشخص ال يملكها ً
أصال.
اخلصم املرجعي َة
ُيسند
ُ
ٍ
ٍ
اخلصم يستشهد بأمثلة غري مقنعة ،ربام ألهنا ال تتناسب مع الوضع ،أو ربام ألهنا
ُ
ليست كافية من حيث العدد.
ٍ
ِ
افرتاضات غري صحيحة ،ففي بعض األحيان يكون املنطق
املوقف عىل
تم بنا ُء
َّ
منسجام داخل ًّيا ،ولكن احلجة املقدمة تشتمل عىل افرتاضات ليست صحيحة
ً
كمس َّلامت.
أساسا َ
مأخوذة ً

حججا مشكوكًا فيها ،وقد يدعي أن الظروف سوف تتضح
اخلصم
يستخدم
ً
ُ
الح ًقا ولكن من دون تقديم أي ٍ
دليل.

 -1-5تفنيد التعريف

يتم هذا بإلقاء نظرة عىل املصطلحات واملفردات والكلامت املستخدمة يف طرح

القضية ،والرتكيز يف النقاط اآلتية يف أثناء تفنيد التعريف:
أن املعاين غري واضحة للجميع.

أهنا  -املعاين  -يكتنفها الغموض وعدم اليقني.
َّ
أن املصادر واملراجع املذكورة هي حمض افرتاضات.
َّ
أن هناك تعاريف متناقضة.
 -2-5تفنيد المنطق

وتفحص كل
يكون ذلك بالنظر يف األساس املنطقي الذي يستخدمه اخلصوم،
ُّ

مرتكزا يف التفنيد عىل ما يأيت:
إفادة الختبار سالمة املنطق فيها
ً
عدم وضوح وسالمة الروابط املنطقية.

وجود افرتاضات ال أساس هلا.

حمتوى اخلطاب

حمتوى اخلطاب

استخدام التعميامت واحلجج االستقرائية واالستنباطية بصورة غري صحيحة.

 -5-5استخدام الحجج المضادة
ٍ
ُ
وأكثر
وتكون أكثر قو ًة
حجة أخرى تستخدم منط ًقا أصح،
يكون هذا بابتكار
َ
ِ
احلجة املقد َمة ،مراع ًيا اآليت:
شمولي ًة من
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املواضع التي تظهر التحيز املقصود يف موقف اخلصم.

االرتباك الظاهر يف خطاب اخلصم وتغيري املوضوع هتر ًبا.
املغالطات التي تظهر يف ِخطاب اخلصم.
 -3-5تفنيد ُ
األسس

يكون هذا بالتدقيق يف البيانات واألدلة التي يستخدمها اخلصم يف دعم ادعائه

ومزاعمه الرئيسة ،والرتكيز يف التفنيد عىل اآليت:
أنه مل يتم إيراد بيانات كافية.

أن بعض األدلة احلاسمة مل تستخدم.

أنه قد تم جتاهل البيانات التي تدحض احلجة وتبطلها.
تم حتريفها.
أن البيانات قد أيسء تفسريها أو َّ

أن هناك أدلة تم جتاهلها أو التغايض عنها.

 -4-5تفنيد الدعم
ٍ
نظرة عىل البيانات املؤيدة للحجة ،والبحث عن التصدعات
يتم ذلك بإلقاء

والشقوق يف جسم احلجة ،وتفنيدهاً .
مثال:
الربهان الذي يربط األسباب باحلجة.

الدعم الذي يقوي الربهان.

املفردات التي حتدد املعاين واللغة املرنة التي يمكن الطعن فيها.

احللقة األضعف يف تسلسل األفكار ...ركز عليها حتى تنكرس.
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ٍ
جيل بحيث تغطي مزيدً ا من املواضيع.
إظهار حجتك
بشكل ٍّ

َعرض حجتك بطريقة تسمح بتغطية املواضيع بشكل أكثر عم ًقا.
جعل حجتك أكثر جاذبية وأكثر إثارة لالهتامم.

إبراز األساس املنطقي والتكوين البنيوي حلججك ً
وسليام.
كامال
ً

استخدام بيانات صلبة ال يمكن الطعن فيها.

 -6-5تفنيد األجزاء
ٍ
يمكن أن يشوب احلجج التي يدلو هبا أي متحدث تصد ًعا جل ًّيا وقد تعرتهيا
ِ
واحلقائق التي يقوم املتحدث
عيوب وفجوات خمتلفة من حيث :األخطاء يف الوقائع

برسدها ،وعدم منطقية وعقالنية احلجج فرتاها تاطب الغرائز وتدر الشعور
وال تلجأ إىل الربهان والدليل ،ووجود الشوائب واهلفوات األخالقية يف هذه
اخلصائص الثقافي َة واالجتامعي َة والديني َة وكوهنا-أي
احلجج؛ فال تأخذ يف احلسبان
َ
ٍ
تفسريات غري صحيحة أو غري مهمة أو ال صلة هلا باملوضوع قيد
احلجج-عبار ًة عن

ِ
ِ
بعضا ،وقد
الفريق
النقاش ،باإلضافة إىل أنه يمكن أن يناقض أفراد
الواحد بعضهم ً
يفشلوا يف إكامل املهام التي حددوها ألنفسهم.

وإليك عزيزي القارئ أمثل ًة توضح طرائق التفنيد وفق ما سبق:
«معدالت القتل يف تزايد مستمر يف مناطق شتى من دول العامل ،ويعود السبب يف

حمتوى اخلطاب
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ِ
عقوبة اإلعدام التي يمكن أن تكون
ذلك إىل كون العديد من هذه الدول قرر إلغا َء
راد ًعا للعديد من املجرمني».
ً
أوال:

حمتوى اخلطاب
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«الدخول جمانًا إىل املرافق الثقافية والرياضية يف البلد سيعزز صناعة السياحة
الدولية يف البلد».

كثريا من
يمكن القول إن اإلعفاء من رسم الدخول إىل هذه املرافق لن يغري ً
الناس من خارج البالد إلنفاق املاليني عىل الرحالت اجلوية والفنادق ،فلوال

ِ
واحلقائق).
يمكن القول بأن معدالت جرائم القتل ال ترتفع البتة (خطأ يف الوقائع

إعفاء الزوار من رسوم الدخول إىل املرافق الثقافية والرياضية ملا أنفقوا هذه

ذلك أن نسبة كبرية من جرائم القتل يتم اإلبالغ عنها حال ًّيا ،ومن شأن هذا أن

«جيب أال تنضم الدول العربية إىل اتفاقية التبادل التجاري احلر مع الواليات

أيضا إنه إذا كانت هذه املعدالت آخذة يف االرتفاع فإن السبب يف
ويمكن القول ً

األموال الطائلة لزيارة البلد (احلجة غري مهمة وال تضيف أي يشء مهم).

املتحدة األمريكية ألنني ال أريد أن تشرتك األمة العربية يف اتفاقية مع أمثال

حيجب النظر عن الواقع عىل األرض والتوجه العام يف هذه املجتمعات (خطأ يف
ِ
واحلقائق).
الوقائع

كثريا إنفاق األموال عىل مواد استهالكية كثرية».
األمريكيني الذين حيبون ً

ثان ًيا:

حول الفوائد االقتصادية أو االنضامم.

يمكن أن جيادل املرء أن األفضليات اليومية لدى األمريكيني ال عالقة هلا بمناظرة
كثريا من املال
(أ) «عىل الرغم من أن هذا املرشوع سيكلف دافعي الرضائب ً

ويمكن أن جيادل املرء يف العالقة السببية بني جرائم القتل وعقوبة اإلعدام،
ٍ
تغاض عن
ُقر ُه الدولة قد يبدو كأنه
والقول بأن الدالئل تشري إىل أن القتل الذي ت ُّ

إال أنه سوف يكون من املفيد يف هناية املطاف».

تفسريا خطأ).
ردعها (احلجة تتضمن
ً

التمويل سيأيت من املساعدات اخلارجية».

جرائم العنف التي ترتكب ،ويؤدي إىل ارتفاع يف معدالت تلك اجلرائم ً
بدال من

فلسا واحدً ا حيث إن مجيع
(ب) «هذا املرشوع لن يكلف دافعي الرضائب ً

«القتل الرحيم سوف حيفظ مال البالد الذي يمكن االستفادة منه بطريقة أفضل

أي من هذين التعبريين (أ) و(ب) ،فإهنام يتناقضان
برصف النظر عن مدى صحة ٍّ

يمكن القول إن هذا األمر صحيح وإن القتل الرحيم سوف حيفظ مال البالد

واضحا يف املوضوع الذي يتناوله هنا ،وبالتايل يمكن دحض
الفريق املعني مل يكن
ً

«حظر إظهار إعالنات دعائية للسجائر يف األماكن العامة يؤدي إىل إقبال مزيد

(مر
«سوف يتطرق زمييل إىل القضايا السياسية[ »...إلخ ،...إلخ ،...إلخَّ ]،...
الزمن املتبقي من اخلطاب وال توجد أي إشارة إىل القضايا السياسية).

الشباب املدخنني (هذه احلجة غري منطقية وغري عقالنية).

مالحظة :جتدر اإلشارة هنا إىل أنه من األفضل أن يبدأ املتحدث خطابه بالقول:

لو استثمر يف جماالت املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية».

بالفعل ،ولكن احلجة تشوهبا شائبة أخالقية.

من الشباب عىل التدخني ألن ذلك سيجعل التدخني من املحرمات».

يمكن أن جيادل املرء أن احلظر ،عىل األرجح ،سيوقف التدفق املستمر لإلعالنات
الدعائية التي جتعل التدخني يبدو جذا ًبا وبرا ًقا ،مما سيخفض بالفعل من عدد

بعضهام مع بعض .ويمكن تسجيل نقاط يف هذا الصدد بدعوى أن املتحدث أو
ِ
احلجج).
تناقضا بني
ما يزعمه املتحدث (يمكن القول إن هناك
ً

هذا فشل واضح لرشح جزء رئيس من اخلطاب ،وجيب لفت النظر إىل هذه النقطة.

حمتوى اخلطاب

94

ُ
املتحدث
«للفوز يف هذه املناظرة ثمة أشياء ثالثة ال بد يل من القيام هبا» ،وإذا فشل
ِ
ِ
ِ
الثالثة ،فإن باإلمكان عندها تشديد
األشياء
أي من تلك
من
الفريق اخلص ِم يف ذكر ٍّ
اخلناق عليه من خالل تكرار كلامته التي ذكرها من قبل ،وبذلك ال يمكنه الفوز يف

املناظرة.

 -7-5تفنيد الكل

إن الفهم اجليد واإلملام الكايف بموضوع القضية يمكِّن املتناظر من حتديد احلجج

أساسا لبناء هجومه عىل خصومه وإضعاف موقفهم،
الرئيسة واملهمة فيها واتاذها
ً

تصدِّ يه حلجج خصومه-
ولكي ُحيقق ذلك عليه أن يتبع منهجية واضحة ومنظمة-يف َ
ُتلخل موقفهم وتُسقط قضيتهم ،تتلخص يف اآليت:

إستراتيجية الفريق
اإلسرتاتيجية هي اجلزء الذي يركز عىل اجلانب الفني للموقف الذي يتخذه
ِ
القضية ،أو املوضو ِع الذي يتجاذبه رأيان خمتلفان
الطرفان املتناظران من
(رأي مؤيدٌ
ٌ
وآخر معارض) .فاالنتباه للعنارص األساسية لإلسرتاتيجية والتأكد من سالمتها هو

الذي يسهم يف نجاح املناظرة وفعاليتها .وعىل الرغم من أن الدرجات املخصصة

تفح ِ
ص الطريقة التي تناول هبا اخلصم القضية املطروحة للنقاش ،وتتبع الثغرات
ُّ

لإلسرتاتيجية أقل من الدرجات املخصصة لكل من األسلوب أو املحتوى يف

تت ُّب ِع املهام التي حددها اخلصوم ألنفسهم والتأكد من إنجازهم هلا.

ذي األداء اجليد والفريق ذي األداء املتدين.

والعيوب يف املنهجية التي اعتمدها.

التدقيق يف موقف اخلصم بشكل عام ،والنظر يف االفرتاضات التي ُبني عليها هذا

املوقف ،ثم حماولة تفنيدها والطعن فيها.

الرتكيز عىل احلجج الرئيسة وتفنيدها والطعن فيها ،فال جدوى من تكرار تفنيد
ِ
قبل ِ
سبق أن تم استخدامه من ِ
أعضاء الفريق ،ولكن يمكن اإلشارة إليه
أحد
ٍ
أساس سلي ٍم وقوي ٍم.
لبيان أن احلجة مل تقم عىل
وأخريا جيب عىل املتناظر أن يدرك أنه ليس من الرضوري تصحيح كل مثال
ً
ٍ
مستخدم ،إذ لن يكون لديه وقت كاف لذلك وأن يتذكر أن هدفه ليس إبداء غروره

ِ
ِ
ومكامن
اخللل والتصد ِع فيه،
وعجرفته ،بل الطعن يف موقف اخلصم وإظهار مواق ِع
ِ
والعيوب يف املجاالت الرئيسة.
اخلطأ

الفعيل واحلاسم بني الفريق اجليد
منافسات املناظرات ،إال أهنا غال ًبا ما تكون الفيصل
َّ
تتطلب اإلسرتاتيجية أن يقوم املتحدث بدوره يف املناظرة كام ينبغي ،وأن يبني

حججه بشكل فعال ،وأن يستخدم عامل التوقيت ويستفيد منه بالشكل املناسب،
أيضا العمل اجلامعي املنسجم واملتامسك ،واالستخدام اجليد
وتشمل اإلسرتاتيجية ً

للحجج واألدلة والرباهني ،والقيام بمداخالت تفي بالغرض املنشود ،وبمعنى آخر
فإن اإلسرتاتيجية تقتيض مشاركة فعالة وجادة يف مراحل املناظرة مجيعها.
 -1بناء موقف الفريق

يعد بناء املوقف الذي يساند القضية املطروحة (أو املرشوع املقرتح) أو يعارضها

إحدى املسؤوليات اجلسام امللقاة عىل عاتق فريقي املوالة واملعارضة يف إطار اإلعداد

إسرتاتيجية الفريق
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للمناظرة .ومن هذا املنطلق يعرب املوقف الذي خيتاره الفريق عن التوجه العام الذي

يتبناه الفريق بشأن هذه القضية أو هذا املرشوع .وبام أن هدف كل فريق هو العمل

م ًعا من أجل الفوز يف املناظرة من خالل خارطة طريق تبني كيفية عمل الفريق،
فإن املوقف الذي حيدده الفريق ويتبناه جيب أن يتجىل بوضوح من خالل احلجج

التي َي ُسوقها أعضاء الفريق بحيث تكون احلجج التي يعرضها أفراد الفريق
الواحد مرتابط ًة ومتامسك ًة تظهر التناسق واالنسجام بني املتحدثني بينهم والركيزة

األساسية التي تؤسسس لبناء هذا املوقف وهي اهلدف الذي يرسم خطة طريق
ِ
ِ
الفريق؛ ألن املناظر َة ِ
ِ
الواحد،
الفريق
أعضاء
أساسا عىل العمل اجلامعي بني
تعتمدُ
ً
ِ
عمل
التنسيق بني أفراد الفريق الثالثة ،وكذلك حتديدُ خطة
يتم
فمن
ُ
ِّ
الرضوري أن َّ
ِ
ُ
ويتخذ
الفريق،
موقف
َ
الفريق أو ما يمكن تسميته بخارطة الطريق التي جتسدُ
ِ
ُ
ُ
األول
املتحدث
ِالفريق صيغة أو عبارة بسيطة وواضحة يقدمها
التعبري عن موقف
ُ
ٍ
ٍ
واضح
من كال الفريقني ويستخدمها املتحدثان اآلخران من الفريق نفسه يف تعبري
ِ
لروح الفريق.

إسرتاتيجية الفريق
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ٍ
لعل َ
تؤسس ملرشوع بناء موقف الفريق هي حتديد هدف الفريق،
خطوة
أول
ُ

وهذا هو املحور الذي نتاوله بالتفصيل يف الفقرات اآلتية:
 -1-1تحديد الهدف

إن حتديد اهلدف هو بمثابة اللب الذي نستخرجه من أي موضوع ،ومن أجل

أن يعرف املتحدث ماذا سيقول ال بد أن حيدد هدفه .ويمكن تعريف اهلدف يف هذا
ً
وصوال لغاية
الصدد بالفكرة التي يسعى كل فريق متناظر إىل إثباهتا خالل املناظرة،

معينة .ولكي نصل هلذه الغاية ينبغي عىل الفريق ،أفرا ًدا وجمموعات ،العمل عىل
ً
متكامال بام خيدم مصلحة الفريق.
تنسيق األدوار وتوزيعها بحيث يكون العمل
واهلدف عادة يتحدد من خالل اجلواب عن السؤال «ملاذا...؟» وهو الفكرة التي

يستطيع املتحدث أن يصوغها بشكل موجز ويف كلامت معدودة ،أما إذا كان غري

ملتبسا لديه وغري واضح أمامه .فاألفكار
قادر عىل ذلك فهذا يعني أن اهلدف ما زال
ً
املتوزعة يف مقدمة اخلطاب ويف صلب موضوع احلديث واألساليب والتقنيات املتبعة

ٍ
توضح موقف الفريق ،مواالة كان أم معارضة:
وهذه أمثلة عىل صي ٍغ
وعبارات ِّ

يف اإللقاء واخلطابة كلها وسائل مهمة لتحقيق األهداف.

(ال) يؤمن هذا املجلس أن استخدام احلاسوب والشبكة املعلوماتية داخل املنزل

ولكي يكون اهلدف هد ًفا حقيق ًّيا ال بد أن يكون ذا مرشوعية ومصداقية ،وأن
منسجام مع املوضوع ،وأن يت َِّصف بالوضوح والدقة بحيث تتفادى حشو أمور
يكون
ً
ال صلة هلا باملوضوع وال تفيد اهلدف أو تدمه ،أضف إىل ذلك َّ
أن حتديد اهلدف

خطرا عىل ثقافتنا العربية.
يشكل ً

سيجرب هذا املجلس الدول الغنية عىل تقديم اإلعانات للدول الفقرية.

هذا املجلس سيسمح /لن يسمح باستخدام اللغة اإلنجليزية لغة رسمية يف

الدولة.

(ال) يؤمن هذا املجلس برضورة تقييد حرية اإلعالم.

سيمنع هذا املجلس مطاعم الوجبات الرسيعة.

(ال) يؤمن هذا املجلس برضورة دعم احلكومة للصناعات املتعثرة.

ُي َس ِّهل انسياب أفكار املتحدث بسالسة وترتيب وإحكام ،كام أنَّه يساعده عىل اختيار
أولوياته يف طرح األفكار واحلجج بام يتناسب واهلدف املراد.

هلذا السبب ،ينبغي عىل الفريقني حماولة تقسيم أدوار املتحدثني (أعضاء الفريق)،

وتوزيع احلجج فيام بينهم ،مع قيام كل متحدث بتقديم حجج خمتلفة عن تلك التي
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يوردها زمالؤه يف الفريق ،إضافة إىل تفنيد احلجج التي قدمها املتحدث الذي سبقه

من الفريق اخلصم .ومما ال شك فيه أنه بدون بناء موقف واضح للفريق تكون فرصة
فوزه ضئيل ًة جدًّ ا .وغال ًبا ما يتكون موقف الفريق من حجتني إىل أربع حجج وفكرة
رئيسة ،وهذه العنارص كلها تتجىل يف حديث كل فرد من أفراد الفريق املتناظر ،من
خالل وحدة األفكار املقدمة ،ومتاسكها ،وترابطها.

وقد لوحظ أنه عند بناء املوقف يميل املتناظرون املبتدئون (اجلدد) إىل عرض
مخس حجج أو أكثر ،إال أنه عند الفحص الدقيق يتضح َّ
أن معظمها أجزاء خمتلفة

من احلجة نفسها بحيث تكون مرتبطة بالتوكيد أو التعليل أو التدليل ،ويمكن تفادي
هذا اخلطأ عن طريق املامرسة والتدريب والتجربة.

وخالصة القول أنَّه ال بد أن يقدم مجيع املتحدثني من فريقي املواالة واملعارضة

حججا وأمثلة خاصة هبم ،كام جيب عليهم الرد عىل احلجج مجيعها التي يأيت هبا الفريق
ً
اخلصم .وإذا كانت وظيفة كل من الفريقني تتمثل يف العمل اجلامعي والتنسيق فيام بني

وتأثريا
أفراد الفريق؛ بغية حتقيق الفوز يف املناظرة عن طريق طرح أكثر احلجج إقنا ًعا
ً
واستامل ًة للمستمع ،ودحض حجج اخلصم وتفنيدها والتشكيك فيها ،فإن من الواجب
عىل الفريق حتديد األدوار طب ًقا خلارطة طريق ترسم معامل العمل املشرتك للفريق ،وحتدد

عام سيقدمه زمالؤه يف الفريق نفسه،
احلجج التي سيقدمها كل متحدث بحيث تتلف َّ
ويفند احلجج التي يعرضها املتحدث الذي يسبقه مبارشة من الفريق اخلصم.

واعلم أن إلقاء املتحدثني خطابات منفصلة يؤكد بوضوح ضعف التنسيق بينهم،

وهذا يعني أن الفريق يعاين من خلل يف وحدته ومتاسكه وانسجامه؛ ممَّا سيؤدي

إىل إضعاف موقفه وفتح نافذة للفريق اخلصم لدحض حججه وتفنيدها وإحداث

التصدع فيها.
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 -2-1بناء الموقف – أجزاء الخطاب

بعد التعريف بالقضية تبدأ عملية بناء موقف الفريق ،وأفضل طريقة للقيام

بذلك هي جتزئة اخلطاب وتقسيمه إىل حجتني اثنتني أو ثالث حجج أو أربع .يمكن

للمتحدث أن ُيربر احلجج التي يسوغها بناء عىل أسس منطقية ،وأمثلة حقيقية،
وإحصاءات ،واقتباسات ومقارنات ،وهناك ٌ
طرق خمتلفة ٌ يمكن استخدامها يف توزيع

األدوار وفق نوعية احلجج املطروحةً ،
مثال :جتميع احلجج إىل سياسية واقتصادية

أي من هذه
واجتامعية ،أو أخالقية وعملية ،أو دولية وإقليمية .وإن تعذر اجلمع بني ٍّ

احلجج ،فيمكن جتزئة املوقف وتقسيمه إىل حجج فردية وأخرى مستقلة .ومهام كانت
احلجج التي يقع عليها اختيار املتحدث ،جيب عليه تربير تلك احلجج وتوضيح مغزاها
واألسس التي تستند إليها كام أنه من األفضل عادة تقديم احلجج األكثر أمهية ً
أوال.
وهذه بعض األمثلة التي توضح كيفية وضع اخلطوط العريضة للموقف:
ينبغي عىل دول حلف شامل األطليس وحدها بدء برنامج من الرضبات اجلوية
ضد األهداف العسكرية اإليرانية عىل الفور وهذا صحيح ألسباب أربعة هي:

ً
أوال ،من الناحية األخالقية جيب عدم السامح إليران بتخزين أسلحة الدمار

الشامل وهذا ما يفعله اإليرانيون حتديدً ا اآلن.

ثان ًيا ،عىل الصعيد الدويل :هتديدات األمم املتحدة املستمرة باستخدام القوة

يف حالة فشل الدبلوماسية سيتم تقويضها بشكل دائم إن مل يقم أحد بتنفيذ هذه
التهديدات.
ثال ًثا ،عىل الصعيد اإلقليمي :من املهم احلفاظ عىل االستقرار يف الرشق
األوسط ،وهو منطقة مضطربة للغاية ،وهذا االستقرار مهدد إن مل يتصدَّ أحد

للنظام اإليراين.
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أخريا ،عىل الصعيد الوطني :إن هذه الرضبات سوف تضعف قبضة النظام
ً
ً
اعتداال.
يف إيران عىل السلطة وتعجل بحلول نظام أكثر
َّ
إن القوة املعنية هنا هي قوة القانون ونحن سوف نستخدمها جلعل التصويت يف
االنتخابات العامة يف اململكة املغربية إلزام ًّيا ،وسيكون هذا شي ًئا جيدً ا من ثالثة

جوانب:

ً
األخالقي :علينا مجي ًعا واجب احلفاظ عىل الديمقراطية
أوال ،من اجلانب
ِّ

وليس التصويت إلضعاف العملية الديمقراطية وتقويضها ،بالتايل ينبغي أن

يكون عدم التصويت جريمة يعاقب عليها القانون.

االجتامعي :اجلامعات املعزولة اآلن ،وتلك التي عىل هامش
ثان ًيا ،من اجلانب
ِّ

املجتمع سوف تُدرج يف العملية الديمقراطية والتي ستستفيد منها ويستفيد منها
املجتمع كله.
السيايس :ستضطر األحزاب السياسية لتحديث براجمها
ثال ًثا ،من اجلانب
ِّ
السياسية الستدراج املحرومني وغري املبالني الذين ال يصوتون يف الوقت

كثريا من العامل الراكد فكر ًّيا
الراهن ،بام خيدم مصاحلهم وهذا من شأنه أن حيسن ً

وسياس ًّيا يف يومنا هذا.

وسائل اإلعالم متارس نفو ًذا أكرب عىل نمط تفكري الناس أكثر مما تقوم به احلكومة،
وهذا صحيح ألسباب ثالثة هي:

ً
أوال ،معظم الناس يبنون آراءهم استنا ًدا إىل ما يرونه ويسمعونه يف وسائل

اإلعالم ومن املعروف أن وسائل اإلعالم لدهيا حرية كبرية لطرح وجهات نظر
منحازة وأحادية اجلانب.
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ثان ًيا ،يمكن لوسائل اإلعالم وضع جداول األعامل السياسية عن طريق حتديد

القضايا التي تريد تناوهلا وقدر التفاصيل الذي تريد به معاجلة هذه القضايا.
ثال ًثا ،لقد نجحت وسائل اإلعالم يف جتريح السياسيني بشكل منتظم عىل
ِ
لتصديق
مدى السنوات العرش املاضية حتى أصبح الناس اآلن أكثر قابلية

الصحفيني أكثر من السياسيني الذين يعتربوهنم متعطشني للسلطة ومنافقني

ال غري.

ِ
ِ
املواالة
ملوقف فريقي
وتُبني األمثلة التالية طريق َة رس ِم اخلطوط العريضة
ِ
واملعارضة تِبا ًعا.
فلنأخذ مثالني اثنني لرشح ذلك:
( )1سيحظر هذا املجلس استقدام العاملة الوافدة حفا ًظا عىل الرتكيبة السكانية.
موقف املواالة:

سيحظر هذا املجلس استقدام العاملة الوافدة حفا ًظا عىل الرتكيبة السكانية ،مما

يعود عىل الدولة باخلري من ثالثة جوانب:

ً
أوال ،حظر استقدام من العاملة الوافدة سيوفر فرص عمل للعاملة املحلية

وسيساهم يف حل مشكلة البطالة التي تعاين منها الدولة.

ثان ًيا ،جلب مزيد من العاملة يشكل هتديدً ا عىل أمن واستقرار البلد حيث إن
ازدياد عدد العاملة الوافدة سيؤدي إىل تكوين جتمعات كبرية قد تكون مصدر

قلق يف املجتمع وقد يدفعها كثرة العدد إىل املطالبة بحقوق سياسية أو القيام
بمظاهرات عنرصية مما يؤدي إىل تعطيل مصالح الناس.
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وخصوصا األجنبية منها تساهم يف متييع الثقافة الوطنية
ثالثا ،العاملة الوافدة
ً
واضمحالهلا؛ وذلك من خالل التأثري السلبي يف نرش ثقافتهم اخلاصة لدوهلم
وأيضا من حيث العادات والتقاليد واللغة التي يستخدموهنا مما يؤدي إىل طغياهنا
ً

عىل اللغة األم.

موقف املعارضة:
ً
أوال ،حظر استقدام العاملة الوافدة يعرقل مسرية التنمية ومواكبة التطور
احلضاري ،ومما ال شك فيه وال خالف عليه أن املشاريع العمالقة والضخمة

حتتاج إىل عدد هائل من األيدي العاملة ذات الدخل والقبول باألجر املنخفض
وهذا ال نجده يف العاملة املحلية.

ثان ًيا ،العاملة الوافدة ال تشكل أي خطر أو هتديد ألن هناك قوانني منظمة لعملية
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ً
أوال ،من أفضل وسائل االهتامم باللغة العربية واحلفاظ عليها .وحيث تعترب

مهام من الثقافة العربية ال تنفصل عنها .واالعتامد عىل اللغة العربية يدفع
جز ًءا ًّ
الشعب إىل مالزمة التعامل هبا وعدم إمهاهلاُّ .
كل الدول التي تعتمد عىل غري اللغة
األم يف اإلجراءات الرسمية تعاين من مشكلة إمهال اللغة األم.

ثان ًيا ،سهولة اإلدراك والفهم .فاالعتامد عىل اللغة املشرتكة بني مجيع املواطنني

يسهل نقل املعلومات ونرشها .فالعربية هي لغة التواصل يف سائر العامل العريب
ِّ
وأغلبية سكانه يفهم العربية بشكل جيد .ومن ثم اعتامد اللغة العربية يف

املراسالت الرسمية يضمن وصول املعلومات إىل كافة طبقات املجتمع.
وتعرب
ثال ًثا ،مظهر من مظاهر الثقافة العربية .اللغة العربية تعكس اهلوية العربية ِّ

عن ثقافتها .عندما تستخدم كل الدول – التي تنتمي حتت لواء العامل العريب –
مستقرة يف املجتمع
اللغة العربية يف املراسالت الرسمية ،ستكون هلذه اللغة مكانة
َّ

االستقدام وهناك عقود واتفاقات حمددة وملزمة ملسؤوليات ومهام وحقوق

العريب وتنترش لدى كل من يتعامل مع العامل العريب.

الدولة املستقدمة والدولة املستقدم منها.
ثال ًثا ،العاملة الوافدة تساهم يف عملية االنفتاح والتعايش بني املجتمعات،

موقف املعارضة:

املستقدمني ،كام أن االتفاق معهم يتم بشكل رسمي عن طريق اتفاقات بني

فاختالط العاملة باملجتمع سيكون وسيلة للتأثر والتأثري وبالتايل يكون املردود
إجياب ًّيا يف عملية االندماج والتعايش بني املجتمعات والثقافات.

( )2سريغم هذا املجلس املؤسسات الدولية احلكومية واخلاصة عىل اعتامد اللغة

العربية فقط يف مراسالهتا الرسمية.
موقف املواالة:

نريد أن نرغم املؤسسات الدولية احلكومية واخلاصة عىل اعتامد اللغة العربية يف

مراسالهتا الرسمية لألسباب اآلتية:
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ينبغي علينا أال نرغم املؤسسات الدولية احلكومية واخلاصة عىل اعتامد اللغة

العربية يف مراسالهتا الرسمية لألسباب اآلتية:

ً
أوال ،صعوبة نقل املعلومات .فمن املعروف أن املؤسسات احلكومية واخلاصة

تتعامل مع اجلهات التي تستخدم اللغات املختلفة وبعضها ال تتقن العربية.
فاالعتامد عىل العربية يف املراسالت الرسمية تُصعب نقل املعلومات وعند ذلك
نحتاج إىل إجراءين (إرسال املراسالت وترمجة املراسالت) بخالف االعتامد

املبارش عىل لغة مفهومة من قبل الطرفني يضمن وصول املعلومات بطريقة رسيعة.

ثان ًيا ،صعوبة التعبري .يف بعض جماالت العلوم والتكنولوجية ،فكل املصطلحات
واملستجدَّ ات مكتوبة بلغة غري العربية .واالعتامد ِّ
الكيل عىل العربية يؤدي إىل
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صعوبة التعبري يف بعض املجاالت .فمن املستحسن اعتامد اللغة املتداولة يف كل

الذي يتسم بالتكافل والتضامن ،فكل فرد تقع عليه مسؤوليتان :مسؤولية القيام بدوره

دول العامل تقوم بمثابة التاجر الذي يعرض ما عنده من البضائع واخلدمات

ومن متطلبات العمل اجلامعي أن يشري املتحدثون بعضهم إىل خطابات بعض
قدر اإلمكان وأن يتأكدوا من أن ما يقوله كل واحد منهم يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بام

املؤسسات أو املجاالت.
ثال ًثا ،اآلثار السلبية يف االقتصاد .يف عرص العوملة والتجارة املفتوحة ،ألن معظم

قوة االستهالك يمتلكها غري العرب .فاالعتامد ِّ
الكيل عىل
وال خيفى عىل أحد أن َّ
العربية يف املراسالت الرسمية يتسبب يف عدم رغبة اجلهات اخلارجية يف التعامل

مع العامل العريب ويؤدي إىل انعزاله عن العامل.

 -3-1بناء الموقف – مجمل الخطاب

جيب عىل املتناظر أن يرسم اخلطوط العريضة خلطابه يف املقدمة التي يفتتح هبا
حديثه ،فيبدأ بذكر حججه الرئيسة ً
أوال ،ثم رشح التوجه العام للموقف الذي يتبناه

املحاجة الفعلية دفا ًعا
فريقه بصورة موجزة وفعالة تدخله يف املوضوع مبارشة ،ثم
َّ

عن موقفه .وعند طرحه حجته األوىل ،جيب عليه أن يرشح مربراته بالتفصيل بام يف
ذلك احلجج الفرعية والتعليالت واألمثلة واإلحصاءات واالقتباسات واملقارنات
مع مراعاة أن يكون خطابه بوترية متكنه من احلصول عىل الوقت الكايف للتطرق إىل
مجيع احلجج التي سبق له أن وعد املستمعني بأنه سيتناوهلا يف حديثه ،ويف النهاية
تطرق إليه يف سياق خطابه.
يكون من املفيد أن يلخص وبشكل موجز ما َّ
 -4-1العمل الجماعي

العمل اجلامعي له دور أسايس يف املناظرة ،حيث إنه وسيلة مثىل تتيح للمتناظرين

الفرصة لتحصيل املعرفة ،ودراسة املعلومات ،وتقاسم األفكار واآلراء ومناقشتها،

واملشاركة بفاعلية يف مراحل املناظرة كلها ،لذا من املهم أن يعمل املتناظر مع زمالئه

تكمل دور
بروح الفريق الواحد بحيث يؤدي كل فرد يف الفريق دوره ومهامه التي ِّ
ومهام بقية أفراد الفريق ،وهذا يعني أن املجموعة تؤدي دورها بأسلوب العمل التعاوين

وتأدية مهامه ،ومسؤولية التأكد من قيام اآلخرين يف جمموعته بأدوارهم ومهامهم.

يتكون لدهيم موقف قوي جيعلونه مرج ًعا
يقوله زمالؤه يف املجموعة نفسها ،بحيث َّ
هلم ،ويشريون إليه باستمرار ،لكن جيب االحرتاز من املغاالة يف التكرار؛ در ًءا للملل
وتفاد ًيا للضجر.

األمر األكثر حيوية يف العمل اجلامعي هو اإليامن بأن مجيع أعضاء الفريق يف

القارب نفسه ،وأنه ال مستفيد من تشتتهم واختالفهم غري خصومهم؛ لذا جيب عىل
املتناظر أن يشارك زمالءه اخلطة التي ينوي اتباعها ويناقشها معهم ،ثم يتقاسم معهم
ما لديه من حجج ،ويف أثناء املناظرة الفعلية جيب َّأال يرتدد يف مترير ما يعتقد أنَّه قد
يساعد رشيكه يف خطابه من مداخالت أو تفنيدات أو أمثلة دوهنا ،فهذا جزء حيوي

من العمل اجلامعي خالل املناظرة.
 -2بنية الخطاب

حيظى اخلطاب بأمهية بالغة يف عملية التناظر؛ فهو املحور الرئيس الذي يؤسس

موقف الفريق واملناظرة بشكل عام ،وبدونه ال تقوم مناظرة .ومن مقتضيات اخلطاب
السليم والقويم :أن تكون له بنية صحيحة وسليمة تسهم يف التأثري يف املستمع واستاملته
ومن ثم بلوغ اهلدف املنشود .ونعني ِ
ببنية اخلطاب :العالقة اجلوهرية التي تربط بني

كافة عنارص اخلطاب من افتتاحية وعرض وخامتة بطريقة منسجمة ومتكاملة وتدعم
تناظر حل ِ
ٍ
ِ
رتاص .هذا
ججه وأدلته وأفكاره بشكل
طريق َة
متناسق و ُم ٍّ
ترتيب وتنظيم ا ُمل ِ ُ
وبشكل عام جيب أن يتضمن اخلطاب املكونات الرئيسة التالية:

إسرتاتيجية الفريق
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املقدمة :وهي عبارة عن افتتاحية هتدف إىل لفت انتباه اجلمهور.

العرض :ويتناول عادة األمور التالية:

التعريف بالقضية قيد التناظر وحتديد موقف الفريق.

إسرتاتيجية الفريق

التأكد من ذكر كل احلجج والرباهني والنقاط التي خ َّطط لذكرها سل ًفا ،فالبنية
توضح معامل خطابه وترتك انطبا ًعا إجياب ًّيا لدى هيئة
السليمة واملنظمة خلطابه ِّ

التحكيم ،ومتكِّنه من الظفر بنقاط إضافية.

احلرص عىل حتديد اخلطوط العريضة خلطابه قبل الرشوع يف حديثه.

عرض خارطة طريق الفريق وحتديد اخلطوط العريضة ملوقف الفريق (بيان

االقتصار عىل ثالث أو أربع حجج كحد أقىص.

تقديم احلجج ذات الصلة والرد عىل حجج الطرف اآلخر.

مثالني أو ثالثة.

النهج الذي سيسلكه).
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استخدام عدد من األمثلة لكل حجة ،بحيث ال يتجاوز عدد األمثلة يف كل حجة

رس ُم معامل خطابه وبيان أهم مكوناته وتقسيمه إىل أجزاء حمددة ،ثم توضيح كل
ْ

تلخيصا ملوقف الفريق والنقاط الرئيسة التي وردت يف خطاب
اخلامتة :وتتضمن
ً

منها عىل حدة.

اآلخر.

العريضة خلطابه يف البداية ،فمن اخلطأ الفادح أن يتجاهل بعض هذه احلجج أو

املتحدث ،باإلضافة إىل حتديد نقاط قوى الفريق وبيان نقاط ضعف الطرف

ويتحدد من خالل بنية اخلطاب عالقة األجزاء (أي احلجج) فيام بينها لتكون
ً
منسجام ومتناس ًقا (أي اخلطاب) ،فإن مل يكن هناك انسجام ومتاسك
متكامال
جسام
ً
ً

بني أجزاء اخلطاب ينعدم الرتابط بني األفكار وينهار اهليكل األسايس هلذا اخلطاب
ً
هتلهال يف اخلطاب ويسبب تصد ًعا يف موقف الفريق .من هنا ندرك
كلية ،ممَّا حيدث
َّ
قائام.
أن البنية هي ما ُيبقي اخلطاب ً

قائام – كام ذكرنا ساب ًقا – وملا
ونظرا ألمهية البنية ،وألهنا هي التي تبقي اخلطاب ً
ً

تطرق فعل ًّيا إىل كل احلجج التي ذكرها يف أثناء حتديد اخلطوط
التأكد من أنه َّ

يتغافل عنها عند إلقاء خطابه.

العناية يف هناية اخلطاب بتلخيص كل حجة ْأو َردها فيه.

دائام ملقدار الوقت
االهتامم بعامل الوقت أمر بالغ األمهية ،إذ جيب التن ُّبه ً
ِ
ُ
وترية احلديث وفق ذلك ،ويف النهاية
وضبط
الذي يستغرقه اخلطاب،
جيب السعي لتخصيص مدة  15ثانية كي يستطيع املتحدث أن خيتم حديثه
ويلخصه.

 -3أدوار المتحدثين واالضطالع بالدور الصحيح

هلا من تأثري قوي يف طريقة عرضه واستجابة اجلمهور له؛ عىل املتناظر أن حيرص عىل

جيب عىل مجيع املتحدثني أن يضعوا نصب أعينهم أن الغاية من وراء خطاباهتم

عىل متاسك أجزاء خطابه قد ال يتمكن املستمعون (اجلمهور وجلنة التحكيم والفريق

يقوله الفريق اخلصم؛ بغية إحداث تصدع وخلل يف موقفه .وللوصول إىل هذه الغاية

االهتامم ببنية خطابه ،وترتيب حججه ،وتنظيم أفكاره؛ ألنه بدون بنية سليمة تساعد
اخلصم) من فهم احلجج التي ُيقدِّ مها بشكل صحيح ،لذلك جيب عليه االنتباه لبعض
اإلجراءات التي تقوي بنية خطابه ،وأمهها ما يأيت:

هي الدفاع عن املوقف الذي يتبناه فريقهم كوهنم جمموعة واحدة متكاملة ،وتفنيد ما
بأي من املهام
جيب أن يؤدي كل متحدث دوره عىل أحسن وجه من دون إخالل ٍّ

التي تُسند إليه ،فكل متحدث له مسؤوليات حمددة جيب عليه القيام هبا ،وجيب عىل

108

إسرتاتيجية الفريق

إسرتاتيجية الفريق

املتحدثني أن يتعاونوا فيام بينهم بشكل يدعم اخلط الثابت للفريق ،و ُيبني َّ
أن هناك
تنسي ًقا وانسجا ًما جيمعهم.
تبدأ املناظرة بخطاب املتحدِّ ث األول من فريق املواالة ،وبعده تُع َطى الكلمة

للمتحدِّ ث األول من فريق املعارضة ،ومن ثم تنتقل بشكل تداويل بني الفريقني كام

موضح:
هو َّ

املتحدث األول من فريق املواالة

املتحدِّ ث األول من فريق املعارضة

املتحدث الثالث من فريق املواالة

املتحدِّ ث الثالث من فريق املعارضة

املتحدث الثاين من فريق املواالة

خطاب رد املواالة

املتحدِّ ث الثاين من فريق املعارضة

االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

التعريف بالقضية قيد التناظر ( َم ْن ،ماذا ،أين ،متى ،كيف).
حتديد موقف الفريق (وتربيره إذا لزم األمر).

عرض خارطة طريق لعمل الفريق (حتديد اخلطوط العريضة للموقف الذي

سيطرحه الفريق).

توزيع احلجج عىل املتحدثني يف الفريق نفسه ،مع العلم بأن كل حجة
تتكون من العنارص اآلتية:

التوكيد (الفكرة الرئيسة).

التعليل (ألن :)...ملاذا يتخذ املتحدث /الفريق هذا املوقف من القضية.

خطاب رد املعارضة

مع انتهاء املتحدث الثالث من فريق املعارضة ،يقدم املتحدث األول أو الثاين

من فريق املعارضة خطاب الرد ،ويليه بعد ذلك خطاب رد فريق املواالة ويقدمه
املتحدث األول أو الثاين من هذا الفريق ،و ُننَوه إىل أنه ال جيوز للمتحدث الثالث من

كال الفريقني تقديم خطاب الرد.

لكل متحدث يف املناظرة دور معني ،وتتلف األدوار باختالف املتحدثني

ملخصا ألدوار املتحدثني اعتام ًدا
واختالف أساليب املناظرة .ولك عزيزي القارئ
ً
عىل أسلوب املناظرات الذي يعتمد فر ًقا مكونة من ثالثة أعضاء لكل فريق.
أدوار املتحدثني
ً
أوال ،خطاب املتحدث األول من فريق املواالة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
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التدليل (أمثلة) :إعطاء أمثلة وبراهني وأدلة تثبت صحة موقف

املتحدث /الفريق من القضية.

تقديم احلجج اخلاصة به بصفته املتحدث األول من فريق املواالة.

إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق والنقاط الرئيسة التي وردت يف

اخلطاب.

ثان ًيا ،خطاب املتحدث األول من فريق املعارضة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

حتديد موقف الفريق (وتربيره إذا لزم األمر).

الرد عىل التعريف وبيان وضوحه من عدمه ،ومدى صلته بالقضية ،ويشمل

ذلك قبول التعريف الذي يقدمه فريق املوالة أو رفضه.
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يف حال عدم رفض تعريف اخلصم فهذا يعني قبوله.

يف حال رفض تعريف اخلصم أو ادعاء أنه غري واضح َّ
فإن بإمكان

هذا املتحدث إعادة التعريف وطرح تفسري بديل.

تفنيد احلجج التي قدمها املتحدث األول من فريق املواالة ،والرد عليها.
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إضافة حجج جديدة جتعل موقف الفريق أكثر إقنا ًعا ،مع العلم بأن كل حجة

تتكون من العنارص اآلتية:

التوكيد (الفكرة الرئيسة).

التعليل (ألن :)...ملاذا يتخذ املتحدث /الفريق هذا املوقف من القضية.

عرض خارطة طريق لعمل الفريق (حتديد اخلطوط العريضة للموقف الذي

التدليل (أمثلة) :إعطاء أمثلة وبراهني وأدلة تثبت صحة موقف

توزيع احلجج عىل املتحدثني يف الفريق نفسه ،مع العلم بأن كل حجة

إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق والنقاط الرئيسة التي وردت يف اخلطاب.

سيطرحه الفريق).

تتكون من العنارص اآلتية:

التوكيد (الفكرة الرئيسة).

التعليل (ألن :)...ملاذا يتخذ املتحدث /الفريق هذا املوقف من القضية.

التدليل (أمثلة) :إعطاء أمثلة وبراهني وأدلة تثبت صحة موقف

املتحدث /الفريق من القضية.

تقديم احلجج اخلاصة به بصفته املتحدث األول من فريق املعارضة.

إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق والنقاط الرئيسة التي وردت يف اخلطاب.
ثال ًثا ،خطاب املتحدث الثاين من فريق املواالة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

التوكيد عىل موقف فريق املواالة ودعم ادعاء الفريق ومزاعمه.
تفنيد احلجج التي قدمها املتحدث األول من فريق املعارضة.

املتحدث /الفريق من القضية.

راب ًعا ،خطاب املتحدث الثاين من فريق املعارضة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

التوكيد عىل موقف فريق املعارضة ودعم ادعاء الفريق ومزاعمه.
تفنيد احلجج التي قدمها املتحدث الثاين من فريق املواالة.

إضافة حجج جديدة جتعل موقف الفريق أكثر إقنا ًعا ،مع العلم بأن كل حجة

تتكون من العنارص اآلتية:

التوكيد (الفكرة الرئيسة).

التعليل (ألن :)...ملاذا يتخذ املتحدث /الفريق هذا املوقف من

القضية.

التدليل (أمثلة) :إعطاء أمثلة وبراهني وأدلة تثبت صحة موقف

املتحدث /الفريق من القضية.
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إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق والنقاط الرئيسة التي وردت يف اخلطاب.

مع بلوغ هذه املرحلة ينتهي إلقاء اخلطاب الرئيس لكل من املتحدثني الثالثة

خامسا ،خطاب املتحدث الثالث من فريق املواالة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
ً

أيضا فريق املعارضة (املتحدث األول أو الثاين
الرد أو ما يسمى بامللخص ،ويبدأ به ً

االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

التوكيد عىل موقف فريق املواالة ودعم ادعاء الفريق ومزاعمه.

تفنيد احلجج التي ساقها املتحدث الثاين من فريق املعارضة ،واحلجج التي

قدمها املتحدث األول من املعارضة ومل يتطرق هلا املتحدث الثاين من فريقه
(فريق املواالة).

األوائل ،وبعد هناية خطاب املتحدِّ ث الثالث من فريق املعارضة ،يأيت دور خطاب

يف الفريق) ،بعده يقوم فريق املواالة بإلقاء خطاب رده لتنتهي املناظرة .ويكون
خطاب الرد كام يأيت.

ساب ًعا :خطاب رد املعارضة ( 3دقائق) وجيب أن يلقيه املتحدث األول أو الثاين
من فريق املعارضة:

إعادة بناء احلجج التي أدىل هبا املتحدث األول والثاين من فريق املواالة،

االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم

إعادة صياغة احلجج التي ساقها فريق املواالة والتي مل يتناوهلا الفريق اخلصم.

مقارنة بني ما قدمه الفريقان خالل املناظرة من حجج وتفنيدات.

وتنظيام.
والتي تطرق إليها الفريق اخلصم بصورة أكثر ترتي ًبا
ً
إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق.

سادسا ،خطاب املتحدِّ ث الثالث من فريق املعارضة ( 5دقائق) ويتكون من اآليت:
ً
االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم

واجلمهور.

التوكيد عىل موقف فريق املواالة ودعم ادعاء الفريق ومزاعمه.

تفنيد أهم احلجج التي ساقها املتحدث األول والثاين من فريق املعارضة.

واجلمهور.

حتديد نقاط قوى فريق املعارضة ونقاط ضعف املواالة.

اخلتام بتلخيص موقف الفريق ،وبيان السبب الرئيس الذي أدى إىل فوز

فريق املعارضة.

ثامنًا :خطاب رد املواالة ( 3دقائق) وجيب أن يلقيه املتحدث األول أو الثاين من
فريق املواالة:

االفتتاحية (لفت انتباه اجلمهور) ويشمل ذلك حتية هيئة التحكيم واجلمهور.

إعادة بناء احلجج التي أدىل هبا املتحدث األول والثاين من فريق املواالة،

مقارنة بني ما قدمه الفريقان خالل املناظرة من حجج وتفنيدات.

إعادة صياغة احلجج التي ساقها فريق املواالة والتي مل يتناوهلا الفريق اخلصم.

اخلتام بتلخيص موقف الفريق ،وبيان السبب الرئيس الذي أدى إىل فوز

وتنظيام.
والتي تطرق إليها الفريق اخلصم بصورة أكثر ترتي ًبا
ً
إهناء احلديث بتلخيص موقف الفريق.

حتديد نقاط قوى فريق املواالة ونقاط ضعف املعارضة.

فريق املواالة.
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 -4تدوين المالحظات

تدوين املالحظات أمر رضوري ومفيد خالل جمريات املناظرة ،ولكنه جيب
حمكام حتى يكون ً
فعاال وحيقق اهلدف املرجو منه،
ومنظام
موجزا
أن يكون
ً
تنظيام ً
ً
ً

فال جدوى عىل اإلطالق من التحدث أو اإلنصات ملا يقال من دون أن تُدَ ون

مالحظاتك.

وينبغي عليك عند تدوين مالحظاتك احلرص عىل وضع خطوط عريضة

وعناوين رئيسة تندرج حتتها معلومات خمترصة وموجزة تكون بمثابة مفاتيح تُعينك

عىل تذكر النقاط املهمة يف خطابك وترتك لك املجال لالسرتسال فيه بحيث تبقى
ً
متواصال مع اجلمهور برص ًّيا ،فمن اخلطأ أن تقرأ هذه املالحظات بشكل حريف قد
يرتك انطبا ًعا سلب ًّيا لدى من يشاهدك ويستمع إليك .وعند تدوين مالحظات حول

حجج خصومك بغية تفنيدها ،فإنه من األفضل لك أن تستخدم ورقة منفصلة
بحيث تكتب فيها كل التفاصيل املهمة التي ترد يف حديثهم ،ثم ُقم برسم اخلطوط

العريضة يف مدونة املالحظات التي سوف تستخدمها فعل ًّيا يف خالل حديثك أو يف
كبريا مع اختالف
أثناء مداخالتك .وتتلف تقنيات تدوين املالحظات اختال ًفا ً
رغبات الناس وأفضلياهتم.

ال يوجد أي فرق عىل اإلطالق بني التقنيات املختلفة ما دامت املالحظات الناجتة

تتيح لك أن تقول ما تريده ،وبالطريقة التي تتارها .بعض الناس يقوم بتدوين

مالحظاته عىل بطاقات ،وبعضهم عىل أوراق خمتلفة احلجم ،إال أن معظم املتناظرين
يستخدمون إضاممة حتتوي عادة عىل عدد من األوراق ،املهم أن تُرتب أوراقك

وتضعها عىل املنرب قبل حديثك ،أو أن ترتكها عىل املقعد أو الطاولة حيث جتلس،
وتذكَّر أن محلها هنا وهناك غري الئق وقد يعرقل أي إيامءات تود القيام هبا .ينبغي
أيضا أن ترجع بنظرك إىل هذه املالحظات من وقت إىل آخر لتتذكر النقاط
عليك ً

التي تريد أن تطرحها يف أثناء حديثك .إن رسم هيكل واضح ُيبني بنية حديثك،
ويرتِّب مالحظاتك ميزة كبرية ال يستهان هبا.

أسلوب اإللقـاء
إن املناظرة اجليدة – مهام كانت طبيعتها ونوعيتها من مناظرات تنافسية أو عامة

أو غريها – تسعى إىل املزج بني املضمون (أو املحتوى) وطريقة عرضه ،عىل أن يتم

ذلك بشكل توافقي .وبمعنى آخر جيب حتقيق توازن بني طبيعة احلجج التي تُعرض

بعضا ويدعم كالمها اآلخر .وهكذا فإن
بعضهام ً
وطريقة عرضها بحيث ُيك َِّمل ُ
ٍ
خطاب ُم ٍ
ٍ
األسلوب املالئم عند تقديم
عني يسهم من دون شك يف إيصال الرسالة
ٍ
ٍ
وواضح وجيل .وعىل الرغم من أن احلجج الدامغة واألدلة القوية
فعال
بشكل
ٍ
ٍ
ِ
املتناظرين أال يتغاضوا عن أمهية الشق اخلاص
جيدة ،عىل
مناظرة
ُت َعد ِحمْور كل

باألسلوب من مؤثرات لغوية وصوتية وحركات وتعابري وإيامءات وكل ما من شأنه

إقناع املحكمني واجلمهور عىل حد سواء.

واإللقاء اجليد يستوجب قيام ا ُمل ِ
لقي بنقل معلوماته ومشاعره وأحاسيسه عن
طريق اخلطاب إىل ا ُملل َقى إليه مستخد ًما يف ذلك ما يمكن استخدامه من لغة اجلسد
ونربات الصوت ،واإللقاء ليس جمرد ٍ
ومعريف ،ولكنه أداء صويت وجسدي
فكري
أداء
ٍّ
ٍّ
وحركي بالدرجة األوىل .و ُيعرف األسلوب بأنه الكيفية التي يتم هبا إلقاء اخلطاب
والطريقة التي يسعى من خالهلا املتحدث إىل إيصال رسالته ،ويشمل ذلك الكيفية

التي يريد هبا عرض احلجج التي يربهن هبا عىل موقفه وموقف فريقه ،باإلضافة
إىل عنرصي املحتوى واإلسرتاتيجية .ويعترب األسلوب من ركائز عملية التناظر

أسلوب اإللقـاء
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األساسية التي جيب عىل املتناظر أن يتمكن منها يف املراحل األوىل ملشواره التناظري؛

تأثري تواصل اجلمهور وفهمه كام يسهل للمتناظر أن يتذكر التسلسل الذي ينبغي أن
ِ
تنظيام جيدً ا
يتَّبِعه يف طرح حججه (انظر الفصل الرابع) .ولكي يكون
نظام ً
اخلطاب ُم ً
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إذ ال تربز أمهية املحتوى واإلسرتاتيجية بشكل واضح يف غياب طريقة مقنعة وجذابة
وممتعة يعرض هبا املتناظر حججه ويقدم هبا أفكاره ويبني هبا ِ
أد َّلته وبراهينه .إذن عىل
ُ
ُ
ُ ِّ
ٍ
ٍ
املتناظر أن ُيقدِّ م ما لديه من مادة مرتبطة بموضو ِع املناظرة بطريقة مقنعة تنم عن الثقة
بالنفس ورباطة اجلأش.
ال ريب إ ًذا َّ
أن لشخصية ا ُمللقي ومؤهالته الثقافية وموهبته ومظهره وحركاته

كبريا يف حتسني إلقائه وجتويده وتأثريه يف نفوس السامعني ،ويف قدرته عىل إنجاز
ً
دورا ً
املهمة التواصلية والسلوكية عىل الوجه األكمل.
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جيب َّأال خيلو من ثالثة عنارص أساسية :املقدمة واجلسم – إيصال الفكرة األساسية –

واخلامتة.

ينبغي أن حيتوي جسم اخلطاب عىل النقاط األساسية التي يرغب املتناظر يف

طرحها :كالتفسريات واألسباب والتصوير واألمثلة وغريها .وطاملا أن خطابات
املناظرات قلام تزيد عن  6-5دقائق ،هذا يعني أنه يف حال رغب املتناظر يف طرح

النقاط بشكل جيد ،فلن يكون باستطاعته تقديم أكثر من ثالث أو أربع نقاط يف
تلك املدة الزمنية املحددة .وقد يرغب املتناظر يف طرح مقدمة صغرية عن النقاط

من خالل هذا التوصيف املبسط يتضح َّ
أن اإللقاء الناجح يعتمد بشكل كبري عىل
األسلوب الذي يتبناه ا ُمللقي وليس جمرد التلفظ بكلامت معينة بصوت مسموع .فهو

للجمهور اتباع األفكار األساسية بشكل أفضل ،وأن حيتفظ بمعلومات أكثر بعد

فإن النجاح يف إلقاء خطاب معني حيتاج إىل عنارص مهمة من أبرزها :الطالقة،

الرئيسة ،ومثال عىل ذلك استخدام عبارات من قبيل« :اآلن وقد رشحت لكم ...أود

يتطلب أكثر من ذلك ،فباإلضافة إىل التحضري اجليد واملامرسة الفعلية للموضوع،

والوضوح ،والبيان ،وسالمة اللغة ،وجهارة الصوت ونربته ،واالتصال البرصي،
واحلركات واإليامءات والتعابري ،باإلضافة إىل التنظيم اجليد للخطاب.

يف هذا الفصل سنتطرق إىل أمرين متعلقني بطريقة عرض احلجج ،ومها:
تنظيم اخلطاب يف املناظرة.

التي سيطرحها يف املناظرة قبل الدخول واإلسهاب يف رشحها .هذا يعطي الفرصة
أيضا أن يراعي االنسيابية السلسة يف التنقل بني النقاط
إلقاء اخلطاب .عىل املتناظر ً

االنتقال إىل ،»...أو «ما يتبع تلك النقطة هو»...
 -1-1بدء وانتهاء الخطاب

إن القسمني األول واألخري من اخلطاب ،عىل وجه التحديد ،ذوا أمهية خاصة،

إذ من املحتمل أن يتذكر اجلمهور هذين القسمني .فاملقدمة حاسمة ألن اجلمهور
يلتقي ً
أوال باملتحدث ،ويستكشف موضوع املناظرة ،وقد يعرف خطط املتحدث

مكونات األسلوب املناسب.

أيضا حاسم ًة ،ألن املتحدث يضع املعلومات
من خالل خطابه .أما اخلامتة فتكون ً

 -1تنظيم الخطاب

فعله باملعلومات املعطاة .ألجل هذا ،من الرضوري إعارة االنتباه لبداية وخامتة

عىل املتناظر أن يتذكر أن هيكل اخلطاب جزء من إيصال الرسالة ،فهو يزيد من

مذكرا اجلمهور بالنقاط األكثر أمهية ،وخمربهم بام يود منهم
متسلسلة ومرتابطة،
ً
اخلطاب.
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 -2مكونات األسلوب

وفيام ييل أمثل ٌة لبعض األساليب الفعالة التي يمكن استخدامها يف املناظرات،

فهم القضايا املطروحة ،ويساعد عىل إضفاء روح الرتفيه وعنرص
وكل منها ُيعزز َ
املفاجأة واإلثارة يف املناظرة.

 -1-2الوضوح وطالقة اللسان

أسلوب اإللقـاء
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ملتناظرين بارعني ،وتكون هذه اخلطابات مليئة بالعديد من األمثلة املعقدة ،واحلقائق

أي منها
املجهولة حلد بعيد ،واإلحصاءات املثرية لإلعجاب ،ولكن ال يتم التعبري عن ٍّ
بشكل واضح .إن أفضل خطاب يف مثل هذه املناظرات عادة ما يكون اخلطاب الذي
يتناول املوضوع بنهج بسيط.

و ُيعنى بطالقة اللسان فصاحته وبيانه ،أي قدرة املتحدث عىل التحدث من دون

يعني الوضوح يف مفهومه العام بلوغ النص للمتل ِّقي ووصوله إليهَّ ،
ألن من

تلعثم أو تردد أو تأتأة .وطاملا أن الشخص يستطيع التحدث بطالقة – إىل حدٍّ ما – يف

التحدث من دون غموض أو التباس بلغة يفهمها السامع ،ويتحقق من خالهلا التأثري

مهها الثقافة الواسعة والشاملة ،واإلكثار من القراءة واملطالعة إضافة
املامرسات ومن أ ِّ

غايات اللغة :االتصال واإلفهام وليس الغموض واإلهبام .ويقتيض الوضوح
يف عقول املستمعني ومداركهم.

َّ
إن القدرة عىل التعبري عن القضايا املعقدة بشكل واضح وموجز يصب يف
يسبق عق ُل َك صوت َ
ِ
دائام بثوان
واملفتاح إىل
صميم ما يتناظر بشأنه.
الوضوح هو أن َ
ُ
َك ً

نطور
معدودة ،وهذا أمر تتفاوت قدرات الناس عىل القيام به ،لكننا نستطيع أن ِّ
قدراتنا باملامرسة والتدريب املستمر.

َّ
ٍ
واضح ،هو فقدان تسلسل
غري
إن السبب الرئيس الذي جيعل كالم الناس يبدو َ

األفكار أو انسياهبا ،وقد يعود سبب ذلك إىل خطئهم يف حتديد اهلدف عند تدوينهم
املالحظات واملذكرات واألفكار ،أو بسبب تقديمهم بيانًا حيتوي عىل كثري من احلشو
ِ
ِ
الفرعية بحيث أصبحوا غري قادرين عىل تذكر النقطة التي رشعوا يف
والعبارات

تقديمها يف البداية؛ ونتيجة لذلك يتخبطون ويستخدمون املفردات اخلطأ ويرتكبون

أخطاء نحوية وأسلوبية يف مسعى يائس إلهناء وجهة نظرهم.

كثريا ما نرى مناظرات تتدفق فيها اخلطابات ويرد فيها خطاب بعد خطاب
ً

املحادثات اليومية املعتادة فيمكنه حتقيق مستوى جيد من الطالقة ،بشكل عام ،ببعض

أيضا أن تعرف بوضوح معنى ما ستقوله؛ ألن
إىل الدُّ ربة واملراس ،ومن املهم جدًّ ا ً
فقدان الوضوح يف اخلطاب يؤدي إىل االرتباك واخلوف وينتهي بفقدان الطالقة.
 -2-2اللغة

يستخدم خاصة الـناس وعـامتهم يف املنطقة العربية أنوا ًعا خمتلفة من اللهجات

العامية والدَّ ارجة يف أحاديثهم اليومية أكثر من استخدامهم اللغة العربية الفصيحة،

وينطبق اليشء نفسه عىل كثري من وسائل اإلعالم املختلفة خاصة السمعية والبرصية

منها ،غري أن بعض املثقفني واملختصني بشؤون اللغة ينظرون إىل اللهجات نظرة

والتخوف ،وقد تكون مشوبة باالستنكار وعدم الرضا إذا تعلق
مقرونة بالريبة
ُّ
األمر باستخدامها يف املجاالت الرتبوية ،والثقافية ،والعلمية ،والدينية ،والسياسية،
والرسمية خاصة.

من هنا ارتأينا أن تبقى املناظرة ضمن حدود اللغة العربية الواضحة والسهلة،

فهي أسلم وأفضل ،وليس هذا من منطلق عدم جواز استعامل العامية ،ولكن بسبب
اختالف اللهجات املحلية بني الدول العربية ،فكل دولة هلا هلجة أو هلجات عامية
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خاصة هبا ،قد ال تفهمها الشعوب العربية األخرى ،فاللهجات العامية يف عامن

تتلف عن اللهجات العامية يف األردن وكذلك يف اجلزائر واملغرب وهكذا؛ هلذا

جيب استخدام اللغة العربية امليرسة التي يفهمها كل املتناظرين ،وأن يلتزموا قواعدها
نحوا ورص ًفا ،وحيرصوا عىل سالمة النطق وصواب اللفظ.
ً
 -1-2-2اللغة التصويرية

ٍ
معينة
باستخدام اللغة التصويرية ،يمكن للمتحدث أن يشري إىل مفاهيم وقضايا
ٍ
ٍ
مبارشة ،واص ًفا إياها من خالل استخدامه لتعابري صورية وروابط
بطريقة غري
ومقارنات .ومن ِ
أمثلة اللغة التصويرية ما ييل:
املجاز :هي طريقة مؤثرة يف اللغة التصويرية ،كأن تقول« :حتتاج رياح التغيري إىل

أسلوب اإللقـاء
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ِ
بتكرار هذه العبارة ما
«لدي حلم» .وقام «لوثر»
كينج» مسخد ًما العبارة التالية:
َّ
ٍ
مرات.
ال يقل عن تس ِع
التوازي :نوع من أنواع التكرار ،و ُيعنى به التشابه القائم عىل متاثل يف بنية اجلملة
أو ٍ
ِ
االقرت ِ
أيضا
جزء منها ،كأن نقول« :نحن ال نَتوقع تق ُّبل هذا
اح ،ولكن نحن ً
ال نريدُ قبول هذا االقرتاح».
اللغة العربية مليئة باملؤثرات واملحسنات اللفظية التي تضفي عىل الكلمة طاب ًعا

مميزا وجذا ًبا ،مثل :السجع ،واجلناس ،والطباق ،وحسن التقسيم ،واالزدواج...
ً

أيضا أدوات الربط مثل (الواو ،والفاء ،وثم ،وكذلك ،وألن ،وباإلضافة إىل،
وهناك ً
والتكرار )...وغري ذلك من األدوات التي تعطي َرون ًقا ومتاسكًا وقو ًة للخطاب إذا
صحيحا ،وكذلك األساليب اإلنشائية كاالستفهام ،والنداء،
استخدمت استخدا ًما
ً

كنس السياسات احلالية من اجلو ،من أجل خلق عامل أفضل ألطفالنا».
ٍ
صفة من صفات اليشء املادي يف اليشء املعنوي لتجسيد
التجسيد :هو وضع

واألمر ،والنهي ،والتمني .....إلخ ،هذه األساليب يظهر تأثريها يف اخلطاب إذا

جتاهل الفرصة التي تطرق بابنا».

خيتلف عن النداء ،وهكذا ،فيمكن للمتحدث أن خيتار الكلامت املهمة ويلفت انتباه

املعنى ،ومن ذلك أن تنسب الصفات البرشية إىل مفاهيم جمردة .مثال« :ال يمكننا
التشبيه :استخدام املقارنات ،كأن نقول« :إن مسألة جتاهل تغري املناخ كتجاهل

وجود قنبلة موقوتة عىل متن طائرة».

أحسن املتحدث التحكم يف نربات صوته ،فنربة االستفهام تتلف عن التمني ،واألمر

صحيحا.
املستمع إليها ،مستخد ًما ما يناسبها من مؤثرات استخدا ًما
ً

الصوتي
 -4-2جهارة الصوت ونبرة الصوت والتلوين
ُّ
جهارة الصوت

 -3-2التكرار والمؤثرات اللفظية
ٍ
ٍ
ِ
عبارات حمددة أدا ًة فعالة جدًّ ا يف املناظرة – أي
تكرار
يمكن أن تكون عملية
ِ
ِ
تعاطف اجلمهور.
كسب
التأكيد عىل نقطة حمددة مطروحة وترسيخها ،من أجل

رضوري يف املناظرة ،وهو ال يعني الرصاخ
التحدث بصوت واضح ومسموع أمر
ٌّ
أبدً ا ،كام َّ
أن التحدث بصوت منخفض جدًّ ا لدرجة أنه ال يكاد ُيسمع هو خطأ بكل

التكرار :يف خطابه الشهري يف مسرية واشنطن عام  1963استخدم «مارتن لوثر

معينة ،وينخفض يف مواضع أخرى ،يمكن أن يضفي مزيدً ا من الرتكيز املفيد عىل

وإليك عزيزي القارئ أمثلة عىل ذلك:

تأكيد ،إذ َّ
إن املحكمني واجلمهور عىل حد سواء ال يمكنهم احلكم عىل يشء مل
أساساَّ .
إن التحكم يف درجة الصوت بحيث يرتفع يف مواضع
يتمكنوا من سامعه
ً
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وواضحا.
نقاط مهمة يف اخلطاب ،ويف كال احلالني جيب أن يكون الصوت مسمو ًعا
ً
نربة الصوت
ِ
َبعث َ
اخلطاب ،وت ُ
امللل والسآمة يف نفوس املستمعني ،أن
من األشياء التي تُضعف
َ
بطريقة ٍ
ٍ
رتيبة متب ًعا وتري ًة واحد ًة ونربة صوتية واحدة ال تتغري ،فال تعرب
يتحدث ا ُمللقي

نربات صوته عن معاين خطابه.

ِ
مهم جدًّ ا
تعترب
ُ
نربات الصوت من املكونات الرئيسة لإللقاء املتميز واستخدا ُمها ٌّ
ِ
ِ
نربات
والتأثري عىل املستمعِ .وتلوي ُن
كبريا يف اإلقنا ِع
تأثريا ً
عند التخاطب ،كام أن هلا ً
ِ
ِ
ويتم التلوي ُن حسب املقا ِم بحيث تتنوع نربات
أسايس عند
مطلب
الصوت
ٌ
التخاطب ُّ
ٌّ
وانخفاضا إلعطاء معنى ٍ
معني ولبلوغ
وتفخيام ،وارتفا ًعا
الصوت قوة وضع ًفا ،ورق ًة
ً
ً
ٍ
ٍ
معينة ،فاالستفهام له
هدف حمدد ،فهناك حاالت ومواقف تستوجب نربات صوت
نربة خاصة ،والتعجب له نربة خاصة ،واألمر والنهي هلام نربة خاصة هبام.

الصويت
التلوين
ُّ
والتلوين الصويت من األمور التي ُت َقوي اخلطابُ ،
وجت ِّيل معانيه ومقاصد

مثريا
امللقي للمستمعني ،وهو الذي يربز مجال املؤثرات الصوتية ،وجيعل اخلطاب ً

صوت املتحدث وينخفض من دون
لالهتامم .والتلوين الصويت ال يعني أن يرتفع
ُ
سبب ويف غري موضعه ،بل يعني أن تُعطى النربة الصوتية املناسبة لكل جزئية يف

اخلطاب ،فالقوة والشدة والعبارات املكررة ،والسخرية املقبولة ،والتساؤالت
ِ
حجج اخلصم ،واهلدوء واالتزان
وجيمل استخدامها عند تفنيد
املثرية ك ُّلها ُمؤثرة
ُ
ِ
عرض ُح ِ
حج الفريق .ويف
حيسن استخدامها عند
والعبارات املنطقية املؤكدةْ َ ،
ِ
النربة الصاخبة؛ ألهنا تسبب االنزعاج والنفور ،والنربة
جتنب
اخلطاب جيب
ُ
اهلادئة؛ ألهنا تسبب رتابة منومة عن غري قصد جتعل املتحدث يبدو كأنه بحاجة

أسلوب اإللقـاء
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إىل من يوقظه.
 -5-2مواضع الوقف والوصل

ناجحا فعليه أن يعرف أين يتوقف يف
إن كان ا ُملتناظر ُيريد أن ُيصبح متحد ًثا
ً

أثناء خطابه وأين ُيواصل .وخري وسيلة لتحقيق ذلك هي التمهل يف اإللقاء والتأين

يف الكالم ،إذ إن اإللقاء الرسيع املتعجل يؤدي إىل فقدان الرتكيز واالنتباه واملتابعة
لدى املستمعني ،كام أنه قد يسبب تداخل املعاين والتباس العبارات ،فاألفكار الرئيسة
واجلمل املهمة ينبغي أن يتسم إلقاؤها بالتأين وعدم االستعجال ،متكينًا الستيعاب

وتعزيزا ألثرها يف أذهان املستمعني ونفوسهم ،والتمهل املطلوب هنا
السامع هلا،
ً
ال ينبغي أن يقود إىل هدوء بارد أو تثاقل مميت ،بل جيب أن يكون طبيع ًّيا غري متكل ًفا،
مظهرا ذك ًّيا ،ووقتًا كاف ًيا ليقول ما يريد.
فالطالقة متنح ا ُملتحدث
ً

إن التنويع يف رسعة احلديث يمكِّن املتحدث من الرتكيز عىل نقاط معينة وإبراز
أمهيتها ،ولكن هذا التنويع جيب أن يكون دقي ًقا ويف حمله.
 -6-2االتصال البصري

مهم جدًّ ا يف أثناء إلقاء اخلطاب؛ فالتَّواصل
االتصال البرصي مع اجلمهور ٌّ
البرصي مع املستمعني هو احلبل الذي يربط املتحدث هبم ،وهو الذي ينقل له مدى

اهتاممهم بام يقوله؛ وهذا يزيد من ثقته بنفسه وخيلصه من االرتباك والتوتر.

هناك نصائح متعددة حول كيفية احلفاظ عىل اتصال برصي جيد يمكن املتحدث
ِ
ِ
النظرات عىل
وتوزيع
اجلمهور
النظر إىل
من شد انتباه املستمعني ،فمن املهم جدًّ ا
ُ
ُ
ِ
والتنقل من نقطة جتمع وسط اجلمهور إىل أخرى ،وكأنه خياطبهم
مجي ِع احلارضي َن
فر ًدا فر ًدا ،وعليه جتنب النظر يف الفراغ أو الرتكيز عىل نقطة واحدة أو جمموعة
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معينة فقط ،وجيب أن يكون عىل اتصال بعينيه مع مجهور املستمعني مجيعهم ،مثل

وال تفريط يف استخدام اإليامءاتَّ ،
وأن القيام ببعض اإليامءات التعبريية أفضل بكثري
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املتحدث يف التلفاز الذي يبدو عىل الشاشة وكأنه يتحدث إىل كل شخص من مجهور
أيضا إىل أنه من املفيد أحيانًا النظر إىل املستمعني املؤيدين
املشاهدين .وجتدر اإلشارة ً

أو املحايدين ،وتفادي النظر إىل املعارضني واملعاندين ،ولكن من الرضوري أن

حريصا عىل حتويل برصه من جهة إىل أخرى ،وأن يتذكر أن ال أحد
يكون املتحدث
ً
حيب التحديق يف وجهه ويف عينيه عىل وجه اخلصوص بشكل مبارش ومستمر ،ألنه

قد يص ِّعب عليه الرتكيز يف حمتوى اخلطاب ،وقد يولد لديه الشعور باحلرج أو عدم
االرتياح أو اخلجل أو التوتر وغري ذلك.

 -7-2الحركات واإليماءات والتعابير

للحركات واإلشارات أثرها املهم يف اخلطابة ،فهي تعكس االنفعال واملشاعر

وتُعني عىل مزيد من املتابعة والتوضيح ،وينبغي أن تكون هذه اإلشارات واحلركات

استُخدمت اإليامءات واإلشارات
منضبطة بقدر معقول وغري متكلفة ،وإذا ْ
ٍ
بدور
بال تكلف وكانت مالئمة ملعاين الكلامت املصاحبة هلا فإنه من املمكن أن تقوم
ِ
ِ
ِ
ِ
وحتريك
األفكار
إيصال
أسايس يف
املشاعر وبلوغ التأثري املنشود.
ٍّ
وينبغي عىل املتحدث أال يشعر أنه متجمد يف بقعة واحدة ،أو أن أطرافه متيبسة

بال حراك ،ومن املفيد أن يتدرب عىل إلقاء خطابه قبل االنخراط يف أي مناظرة فعلية،

َمرن عىل استخدام أنواع خمتلفة من احلركات واإليامءات والتعابري لريى كيف
وأن يت َّ
ُيبيل ،وجيب أال ُخي ِّطط الستخدامها عند نقاط معينة من دون غريها يف اخلطبة؛ ألن
ذلك من شأنه أن جيعلها ترصفات متثيلية غري طبيعية عىل اإلطالق ،فمن املهم أن

تكون حركات اليدين عفويه وتلقائية قدر اإلمكان ،وأن تكون تعابري الوجه مثل رفع

أيضا
احلواجب ،واالبتسام أدوات مفيدة تستخدم يف الوقت املناسب ،ومن املهم ً
دائام أنه ال إفراط
أال ننفر من استخدام اإليامءات بل نُو ِّظفها بنجاح ،وعلينا أن نتذكر ً
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من إبقاء اليدين ثابتة عىل الطاولة أو عىل أي يشء يوجد أمامنا.
 -8-2طريقة الوقوف

الوقوف الصحيح له دوره يف إعطاء شعور بالراحة للمتحدث يف أثناء إلقاء
خطابه ،مما يزيد من ثقته بنفسه ويدعم ثباته ،فالوقوف بشكل ثابت جيعلنا أقل ً
ميال

إىل إهلاء اجلمهور بحركات منفرة ال داعي هلا؛ هلذا جيب عىل املتحدث أن يظهر واث ًقا

من نفسه يف أثناء وقوفه ،ال سيام خالل اللحظات املهمة جدًّ ا التي يقرتب فيها من
أيضا أن
املنصة والتي سوف يلقي منها خطابه ،وكذلك يف بداية خطابه ،وجيب عليه ً
يبدو حاز ًما يف إلقائه وأدائه ،ويف أثناء إلقاء خطابه جيب أال تتنافر حركات جسمه مع

األلفاظ التي يستعملها يف سياق اخلطاب ،وجيب أال يشعر بمجرد وقوفه وراء املنصة
َّ
أن قدميه صارتا ضاربتني يف األرض كاجلذور ،املهم أال يتحرك بكثرة إن مل يكُن هلذا
التحرك هدف وأال يقف جامدً ا متصل ًبا ،وأن يكون بني ذلك قوا ًما.
 -9-2الدعابة

تُضفي الدعابة صبغة املتعة والتشويق عىل احلديث ،وتساعد عىل شد انتباه

خصوصا إذا كانت يف وسط مناظرة يطغى عليها عامل
اجلمهور يف أثناء املناظرة
ً
امللل ،وال خيتلف اثنان عىل َّ
أن احلديث اجليد والذي تتخلله حلظات من الدعابة
أفضل بكثري من احلديث اجلاد وإن كان جيدً ا ،ويمكن للدعابة أن تكون مفيدة
وداعمة ،وقد تقود إىل الفوز باملناظرة إذا استخدمت يف إطارها الصحيح وبشكل

أي
جيد ،لكنها ً
أيضا يمكن أن تنتقص من جوهر حديثك وتعجز عن إحداث ِّ
أثر يف نفس املستمع ،ويمكن أن تبدو مبتذلة إذا استخدمت يف غري موضعهاَّ .
إن
ٍ
وفعال هي أن تُو َّظف عند تفنيد
أفضل طريقة الستخدام الدعابة بشكل إجيايب

ِ
حجج اخلصوم ،فيمكن للمتحدث عىل سبيل املثال أن يلفت االنتباه إىل أي أخطاء
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ِ
حديث اخلص ِم ،ويكون هذا بطريقة
أو مغالطات أو أدلة تدعو للسخرية قد ت َِر ُد يف

حماولة منه لصياغة عبارة قوية ومؤثرة ينهي هبا خطابه ،إن كانت هذه القاعدة تنطبق
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فكاهية ولكن ذات فعالية.

 -10-2عامل الوقت

إن الكالم املطول أو القليل يعترب من سامت اإلسرتاتيجية الضعيفة التي تفتقر

إىل املقومات السليمة والبنَّاءة؛ فالكالم املطول والزائد عن اللزوم قد يسبب الضجر
وامللل للمستمع ،والكالم القليل املقتضب قد يكون أقل من املنتظر واملتوقع ،ليس
ذلك فحسب ،بل َّ
إن اخلطاب القصري سوف يؤثر سل ًبا عىل املحتوى حيث إن مثل

هذا املحتوى قد ال يفي بالغرض املنشود.

من هنا نجد أن معظم املتناظرين ذوي اخلربة القليلة يف كثري من األحيان يستنفدون
ٍ
معلومات وال يكون لدهيم ما يقولونه يف بقية الوقت املخصص هلم؛
ما لدهيم من

لذلك فإن أفضل إسرتاتيجية يمكن للمتحدث اتباعها يف هذا الصدد هي أن يلخص

ما قاله من قبل أو أن يقوم بتكراره ،بحيث يستطيع أن ُيفكِّر فيام سوف يقوله بعد
ذلك ،مهام يكن فا ُملهم أن يستثمر املتناظرون الوقت املخصص هلم من دون زيادة أو
نقصان.
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عىل متناظر معني ،أو إذا كان يواجه صعوبات يف إهناء خطابه بلغة قوية وبليغة يف
الزمن املحدد له ،فإن عليه إ ًذا كتابة هذه اخلامتة وهو جالس قبل أن يقف للتحدث.
مع اكتساب مزيد من اخلربة يمكن للمتناظر أن يقدر الوقت بشكل جيد يف ذهنه،

وعادة ما يتم خالل املناظرة الفعلية إعطاؤه إشارة بشأن الوقت بعد هناية الدقيقة
األوىل ،ومع بداية الدقيقة األخرية ،وكذلك عند هناية الدقيقة األخرية.

يشري ضابط الوقت إىل الزمن املتبقي من خطاب كل متحدث عن طريق الرضب

عىل اجلرس أو إحداث صوت باملطرقة ،وتكون رنات اجلرس أو رضبات املطرقة

كام ييل:

رنة أو رضبة واحدة بعد مرور الدقيقة األوىل من املناظرة إيذانًا بإمكانية تقديم
املداخالت.

رنة أو رضبة واحدة بعد انتهاء الدقيقة الرابعة من املناظرة إشارة إىل هناية وقت
املداخالت بالتايل عدم السامح بأية مداخلة إضافية.

تنبيها للمتحدث برضورة إهناء
رنتني أو رضبتني اثنتني بعد مرور مخس دقائق ً

بينام نجد َّ
أن املتناظرين األكثر خربة لدهيم مشكلة من نوع آخر؛ إذ إن مخس دقائق

حديثه ،يعطى بعدها املتحدث  30ثانية كحد أقىص ليختم حديثه ،وعىل احلكم

هبا من رشوط نجاح اخلطاب؛ لذا من املهم أال ينجرف املتحدث وراء نقطة واحدة
يف اخلطاب بحيث يستنزف وقته ً
كامال من دون أن يستويف بقية نقاطه ،بل جيب عليه

وننوه إىل أنه بعد هناية خطاب املتحدِّ ث الثالث من فريق املواالة يلقي أحد

ليست كافية بالنسبة إليهم ،وهي ليست بالفرتة الطويلة يف واقع األمر ،ولكن االلتزام

توزيع وقته بشكل متوازن بحيث يعطي كل نقطة حقها .جيب عليه أن حيرتز ويتذكر
فورا ،فقد
أنه عندما حيني وقت انتهائه من خطابه فإن عليه التوقف عن احلديث ً
حيدث أن يواصل املتناظر خطابه ويستمر يف احلديث فرتة تتجاوز الوقت املحدد له يف

إيقافه بعد هذا الوقت بالرضب املتواصل عىل اجلرس أو باملطرقة.

الرد الذي تكون مدَّ ته
املتحدِّ ثني األوائل من فريق املعارضة ما يسمى بخطاب َّ
ثالث دقائق ،وهو يمثل الفرصة األخرية ليقدم كل من الفريقني مرافعته النهائية
التي يلخص فيها آراءه ،ويستدرك ما فاته هو أو أحد أعضاء فريقه من نقاط ،وما
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الرد يتقدم أحد
تنبه له يف أثناء املناظرة ،وبعد انتهاء فريق املعارضة من إلقاء خطاب َّ
املتحدثني األوائل من فريق املواالة إللقاء خطاب الرد ،وجيب التنويه يف هذا الصدد
أنه ال يسمح باملداخالت يف خطاب الرد البتة.

وهبذا ُتتتَم املناظرة بامللخص أو ما يطلق عليه خطاب الرد ،ويمكن تشبيه

خطاب الرد بام يفعله املذيع متا ًما بعد مباراة كرة القدم عىل سبيل املثال ،حيث
يستعرض املشاهد واملواقف ،ويكون هذا بمنزلة ما يتمنى املتناظر أن يقوله احلكم

تفوق هبا عىل اخلصم.
عن سبب فوز هذا الفريق ،واحلجج التي َّ

متميزا وقو ًّيا ال بد من توفر األمور املهمة التي
وعمو ًما ،لكي يكون اإللقاء
ً

ذكرناها فيام سبق وتتلخص يف اآليت:
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بلدان أخرى.

احلاميس املؤثر ،واحلرص عىل بداية تشد اجلمهور ،وتستحوذ عىل
االفتتاح
ُّ
مبكرا).
عام يريد املتحدث قوله هلم (الكشف عن بنية املوضوع ً
انتباههم ،وتعرب َّ
احلرص عىل إهناء اخلطاب يف الوقت املخصص له ،وختمه بخامتة شديدة احلامس.

املحافظة عىل التواصل البرصي مع اجلمهور.

خبريا يف ،»....أو« :لو أتيح يل
حتايش افتتاح الكلمة باعتذار ،مثل« :إنني لست ً

مزيد من الوقت لإلعداد ،»...أو« :سأحترى اإلجياز قدر املستطاع.»...

جتنُّب امللهيات الشفهية مثل التعبريات غري الرضورية («آه» ،و«مم» ،و«كام
تعرفون») والنحنحة والعبارات املتكررة.

االبتعاد عن امللهيات اجلسدية مثل :العبث بالشعر ،أو العبث يف اجليب ،وجتنب
وضعية اجلسم غري الصحيحة ،والتاميل ،واالستناد إىل املنصة ،والعبث بالقلم.

تدوين املالحظات التي تشتمل عىل عبارات خمترصة – إذا أراد املتحدث إلقاء

احلذر من الرهبة األوىل :قد تصيب بعض املتناظرين املبتدئني منهم خاصة رهبة

كلمة ارجتالية – حتى يتمكن من إلقاء خطابه من دون أن يفقد اتصاله البرصي

يف بداية خطاهبم ،مع أهنم قد اجتهدوا يف إعداده ،وربام يسيطر عليهم شبح

التوظيف اجليد ملواضع السكوت والوقفات يف اخلطاب بالطريقة نفسها التي

وخوف بمجرد وقوفهم أمام اجلمهور ورشوعهم يف اخلطاب ،فرتاهم يتلعثمون

اخلوف من الفشل أو اخلطأ ،فيصابون بالتوتر ،إال أهنم ما إن يمضوا يف الكالم
حتى يشعروا بالطمأنينة والثقة.

مع اجلمهور ،أو يفقد تركيزه.

توظف هبا عالمات الرتقيم يف الكتابة.

يت ،واحلرص عىل نطق الكلامت بوضوح.
االهتامم بالتلوين الصو ِّ

التحيل باالتزان وضبط النفس :االتزان يعني الطمأنينة واهلدوء ،وجتنب إحداث

االستشهاد املناسب يف الوقت املناسب ،يضفي عىل اخلطاب مصداقية وقوة.

لذا جيب أن يتعامل املتناظر مع القلق الذي ينتابه عند املنصة بحكمة وثباث.

التمرن عىل إلقاء اخلطاب باستمرار يزيد من الثقة بالنفس.

أي حركة يف غري حملها؛ ألن ذلك يعطي انطبا ًعا عن الضعف وقلة الثقة بالنفس،
إعداد اخلطاب بحيث تتوفر لدى املتناظر معرفة كافية ودراية شاملة بموضوع

حديثه ،وبحيث تشعره معرفته بأنه منيع ولن يوقفه يشء.

االبتعاد عن االستخدام اخلطأ للغة – قدر املستطاع – وجتنب اللغة العامية

املوغلة ،أو العبارات االصطالحية التي متيز املتناظر عن غريه ،أو متيز بلده عن

استخدام الدعابة يف موضعها يزيد حب اجلمهور لـخطاب املتحدث وتقبلهم له.

بعض النصائح المفيدة للمتناظرين:

أول يشء عليهم القيام به هو شد انتباه اجلمهور إليهم ،بالرتكيز عىل يشء درامي

جيذب انتباه احلضور ،وفيه من األمهية ما جيعل اجلمهور مصغ ًيا ألقىص حدٍّ
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كام أنه ممزوج بروح الدعابة واأللفة والعمق .فالتجربة ترينا أن اجلمهور الذي
ال تشد انتباهه يف بدايات اخلطاب قد ال تستطيع شد انتباهه يف أثناء اخلطاب.

بعد شد االنتباه ،عليهم حتديد األطروحة يف مجلة واضحة واحدة .حتدد هذه

األطروحة املحتوى أو الرسالة التي يرغب املتحدث أن يتذكرها اجلمهور بعد خطابه.
إخبار اجلمهور بشكل مبكر يف مقدمة خطاهبم بأمهية إصغائه ،وجيب منحه

«مكافأة» ،وهو ما حيصل عليه إزاء استثامر وقته باإلصغاء خلطاب املتحدث .إذ

يود اجلمهور معرفة السبب الذي جيعله ُينصت إىل املتحدث.

رضورة قيامهم بإظهار مصداقيتهم اخلاصة .فإن كان املتناظر يتمتع بخربة خاصة

أو إملام يف املوضوع ،أو كان قد شارك يف بحث خاص هبذا الصدد ،فيجب عليه

أن يدع اجلمهور يكتشف ذلك ،كي يعرف السبب وراء االستامع لوجهات نظر
املتناظرين.

رضورة َبيان دوافع املتناظرين :جيب عليهم أن ي َب ِّينوا للجمهور سبب رغبتهم
التحدث عن هذا املوضوع ،وما يعرفونه عن املوضوعِ ،
ومل َ يشغلون اهتاممهم به،
ِ
ومل َ عىل اجلمهور أن يدرك املوضوع أو يبدي اهتاممه به.

فسح املجال أمام اجلمهور ملعرفة ما يمكن توقعه .جيب عىل املتناظر أن خيرب
اجلمهور بالنقاط األساسية التي سيتحدث عنها يف خطابه ،من خالل إعطاء

نظرة تشد انتباهه إليها .ويف ختام خطابه ،يقوم بتقديم ملخص للنقاط األساسية

التي حتدث عنها.

العودة إىل أطروحتهم ،والقيام بتذكري اجلمهور بالرسالة األساسية التي يرغبون
منه أن يتذكرها.

إخطار اجلمهور بام ينبغي عليه فعله باملعلومات املعطاة .وكيف عليه بالتحديد

تغيري ما يعرفه أو يعتقده أو يقوم به؟ وما «خطة العمل» التي عىل اجلمهور أن
يتبعها وف ًقا خلطاب املتناظر؟
اختتام اخلطاب بخامتة ،أو التلميح «بوصوهلم للخامتة» .يمكن حتقيق اخلامتة من
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خالل العودة إىل احلقائق والقصص التوضيحية ،والتي استخدمها املتناظر يف
بداية اخلطاب.

كثريا من الناس ينجحون يف
بقدر ما تكون فيه القدرات الفطرية مهمة ،جتد أن ً

املناظرات وإلقاء اخلطابات من خالل املامرسة والعمل احلثيث ،والتعلم من خربات

اآلخرين.

التحكيم
يعترب التحكيم عصب املناظرة؛ ألنه املعيار األمثل للحكم عىل مصداقية

املناظرة ومدى فعاليتها وحتقيق أهدافها املنشودة ،ويتم حتكيم املناظرة من طرف

جلنة ال تقل عن ثالثة حمكمني عىل أن يكون عدد أعضاء اللجنة فرد ًّيا ()7 ،5 ،3

كلام أمكن ذلك.

ولكي تكتيس عملية التحكيم صبغة من الشفافية والسالسة واملوضوعية ،جيب
توضيح معايري التحكيم وقواعده للمحكمني ،كام ينبغي أن يكون ُّ
كل حمك ٍم ُمدَ َّر ًبا
ٍ
خربة تؤهله لتويل مهم َة التحكيم.
وذا
يف العديد من مسابقات املناظرات – مدرسية كانت أو جامعية – تُن َّظ ُم البطولة
ٍ
ُ
جوالت إىل أربع) تتناظر فيها
ثالث
عىل شكل جمموعة من اجلوالت املتعددة (عاد ًة
مجيع الفرق املشاركة ،وللتناظر يف جوالت متعددة ميزات كثرية ،أمهها َّأهنا:
فرصا لتناول موضوعات متنوعة.
تتيح للفرق املتناظرة ً

تنو ًعا يف األدوار ،بحيث تتوىل املوقف ا ُملوايل
تعطي الفرق املشاركة يف املناظرة ُّ
أحيانًا واملعارض أحيانًا أخرى.

متنح كال الفريقني املتناظرين فرصة ملواجهة فرق خمتلفة.
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فرصا إضافي ًة للفوز ،وتدارك ما قد يلحق هبام من خسارة يف
تقدِّ م لكال الفريقني ً

ٍ
ِ
الرأي ،وأن ي ِقروا بأن أعضاء أي ِ
وجهات ٍ
خمتلفة ،أو
نظر
جلنة حتكي ٍم قد يشكلوا
ِّ
ُ
ٍ
متعارضة حول املناظرة ومكوناهتا ،وحول أداء املناظرين ،لذا ينبغي عليهم التداول

ٍ
مع ِ
هناية ِ
جولة من جوالت املناظرة جتتمع جلنة التحكيم ويتداول املحكمون
كل

وأحكامهم بموضوعية ،وبعيدً ا عن الذاتية ،وأال يتأثروا بميوهلم ،أو وجهات

مناظرات سابقة.

فيام بينهم لتحديد الفريق الفائز ،وحتديد مرتبة كل فريق متناظر بد ًءا باملرتبة األوىل
ثم ُي َس ِّلم كل رئيس جلنة حتكيم النتيجة التي توصلت إليها
وانتها ًء باملرتبة األخريةَّ ،
جلنة التحكيم يف املناظرة التي يرأسها ،وينبغي تزويد املتناظرين بالتغذية الراجعة وف ًقا

للقواعد والضوابط املعمول هبا يف املناظرات ،مع األخذ يف االعتبار عند التحكيم
العنارص الرئيسة اآلتية :املحتوى واألسلوب واإلسرتاتيجية ،وجيب كذلك أن تكون
هناك تغذية راجعة بعد اجلوالت الثالث أو األربع األوىل التمهيدية من البطولة.

ويف ختام اجلوالت الثالث أو األربع ،تبدأ اللجنة التنظيمية باالطالع عىل قرارت

املحكمني ،وفرز نتائج املناظرات كلها.

بنا ًء عىل ما سبق ،يمكننا إجياز دور املحكمني يف اآليت:
التداول بشأن املناظرة ومناقشتها مع املحكمني اآلخرين.

حتديد مرتبة كل فريق.

حتديد درجات كل فريق.

حتديد عالمات كل متحدث.

تقديم تغذية راجعة ألعضاء كل فريق.
أي وثائق تتطلبها البطولة.
استكامل ِّ

ينبغي ألعضاء جلنة التحكيم أن ُيدركوا أن التحكيم عملية قابلة لالختالف يف

حول املناظرة بروح من التعاون واالحرتام املتبادل ،وحماولة بناء استنتاجاهتم

نظرهم ،أو آرائهم املسبقة حول القضايا ،معتمدين عىل قواعد معينة يف التقييم،
حكام متف ًقا عليه يف هناية املناظرة.
بحيث يصدرون ً
 -1معايير التحكيم

يستخدم املحكمون ثالثة معايري لتقييم أداء كل متحدث (انظر اجلدول اخلاص

بمعايري التقييم أدناه) ،وأداء الفريق كله خالل عملية التناظر ،وهي كام ييل:
حمتوى اخلطاب.

اإلسرتاتيجية التي يتبعها الفريق يف بناء موقفه ،ومهارات املتحدثني.

األسلوب املتبع يف طرح موقف الفريق.
المحتوى

اإلستراتيجية

العالقة بني مكونات اخلطاب

املوضوع

التحليل

العمل اجلامعي

األدلة والرباهني

البنية

احلجج املنطقية

التوقيت

األسلوب

األداء

مهارات اخلطابة

تستخدم استامرة التحكيم (راجع استامرة التسجيل  1و )2لتقييم أداء املتناظرين،
وحتديد الدرجات التي ُمتنح لكل فريق مناظر وعالمات كل متناظر ،وحيبذ أن يقوم
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ِ
بتدوين مالحظاته عىل ورقة منفصلة خالل كل مناظرة ،ثم تبدأ بعد ذلك
كل حمك ٍم

ودورها مهم يف عملية اإلقناع والتأثري ،بالتايل جيب أن حياسب املتحدث إذا

ومجاع ًة.

فال جيب عليه حماسبة املتحدث عىل ذلك إال إذا قامت املعارضة بتسليط الضوء

عملية ملء استامرة منح الدرجات ،ويف النهاية يكون العامل احلاسم الذي سوف
ُحيدد قرار ِ
االنطباع العا ُّم الذي ُخيلفه أداء املتحدثني يف الفريق أفرا ًدا
جلنة التحكي ِم هو
ُ
ُ َ
 -1-1تقييم المحتوى

كام سبق أن ذكرنا يف الفصل الثالث اخلاص بمحتوى اخلطاب ،يشمل املحتوى
موجزا للموضوع أو
مضمون ما يقوله الفريق يف أثناء املناظرة ،ويتضمن تعري ًفا
ً
القضية املطروحة للتناظر ،واحلجج واألدلة ،واملداخالت والتفنيدات ،وينبغي أن

يكون احلكم عىل املحتوى بنا ًء عىل الطريقة التي يتم هبا تناول احلجج (أي كيفية

مسامهة املحتوى يف بناء احلجج) ،وينبغي عىل املحكمني مكافأة املتحدثني الذين

حججا ذكية يتم عرضها بشكل منطقي.
يقدمون
ً

أمورا أخرى منها ً
مثال:
يتضمن تقييم املحتوى ً
العالقة بني مكونات اخلطاب وارتباط احلجج بالقضية أو املوضوع قيد النقاش:

جيب أن يكون كل خطاب ذا صلة بالقضية التي تتناوهلا املناظرة ،وأن يكون
ً
متصال بتعريف القضية ،وينبغي أال يتجنب املتناظرون القضايا املحددة التي
يتعني معاجلتها يف املناظرة.

فهام جيدً ا ملوضوع املناظرة ،وينبغي ربط
حتليل اخلطاب :عىل املتحدث أن يظهر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للتناظر ،كام جيب استخدام األمثلة
املطروحة
بالقضية
واألدلة
احلجج
مجيع
ِ
حججا يرافقها
احلجج ،ومن املهم أن يتضمن كل خطاب ُيقدَّ م
إلثبات هذه
ً
تربير وأدلة ،وال يصح تقديم خطاب تشوبه عيوب منطقية.

األدلة والرباهني :األمثلة ذات الصلة واألدلة القوية تعترب حيوية وأساسية

أغفل استخدامها ،وعىل الرغم من ذلك فإنه إذا كان لدى املحكم خربة معرفية
مثاال يف موضو ٍع ٍ
ٍ
يف حقل معني ،ورأى أن متحد ًثا قد استخدم ً
بشكل خطأ،
معني
عىل ذلك اخلطأ.

احلجج املنطقية :املقصود باحلجج املنطقية هي احلجج املتسلسلة واملرتابطة
ً
مدعام باألدلة والرباهني القوية واملتامسكة ،بحيث يستطيع
تعليال منطق ًّيا
واملعللة
ً
ٍ
املتحدث أن يبينها ويرشحها ٍ
بيرس وسهولة جلمهور املستمعني.

 -2-1تقييم اإلستراتيجية

تتمحور اإلسرتاتيجية حول أمرين اثنني :قدرة الفريق عىل صياغة حججه

وجتميعها بشكل منظم وفعال يربز موقف الفريق ،واالستخدام األمثل للزمن املتاح.
أما تقييم وحتكيم اإلسرتاتيجية املعتمدة من طرف األفراد واملجموعة فإنه يتم

عىل مستويني اثنني:

التقييم عىل مستوى الفريق كونه جمموعة متكاملة ،ف ُينظر إىل مدى متاسك حجج
الفريق واالنسجام بني املتحدثني يف طرح قضية فريقهم وحتديد هدفهم.

التقييم عىل املستوى الفردي ،ويعني ذلك تقييم اإلسرتاتيجية التي يتبعها كل
فرد من أفراد الفريق ،ومن أبرز األمثلة :التوقيت وطريقة استخدام املداخالت.

واجبات ومسؤوليات املتحدث :كل متحدث لديه دور يقوم به ،وعىل املحكمني

أن يقرروا مدى قيام كل متحدث باملسؤوليات املنوطة به ،ويستطيع املحكم أن
يق ِّيم مدى اضطالع املتحدث بدوره من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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هل قام املتحدث األول من فريق املواالة بتعريف القضية بشكل واضح،

إذا كان هذا املتحدث قد قام هبذه املهمة بكفاءة أو ال ،فال يكفي أن يتناول املتحدث

إذا قام املتحدث األول من فريق املعارضة بالطعن يف التعريف الذي يورده

التي يقدمها خصومهم ،وعىل جلنة التحكيم مكافأة املتحدثني الذين يقومون

هل قام املتحدث األول من فريق املعارضة ،واملتحدث الثاين من كال الفريقني

فريقهم ،وتكون هذه املكافأة بمنحهم درجات أعىل من غريهم.

حججا تبني القضية وتدعمها؟
هل قدم كل منهام
ً

منظام بشكل منطقي،
بنية الفريق :جيب أن يكون املوقف الذي يتبناه الفريق
ً

وهل كان التعريف كاف ًيا وخال ًيا من العيوب؟

فريق املواالة ،هل كان الطعن كاف ًيا وغري معيب؟
بتفنيد حجج اخلصم السابقة بصورة مرضية؟

احلجج التافهة التي قد يطرحها اخلصم ،بل جيب عليه أن يطعن يف احلجج الرئيسة

بتقويض حجج معارضيهم وتفنيدها ،ويف الوقت نفسه يقومون بالدفاع عن موقف

هل قام املتحدثون الذين قدموا خطاب الرد (امللخص) بالتطرق إىل النقاط
ِ
بتفنيد ٍ
ٍ
ملوقف الفريق اخلصم؟
جيد
الرئيسة للمناظرة؟ وهل قاموا

ويعتمد عىل طريقة متسلسلة ومتامسكة بحيث يعكس احلديث الفردي لكل
ٍ
املوقف العام للفريق نفسه بشكل يدعم هدف الفريق و ُي َقويه.
متحدث يف الفريق
َ

أي حجج جديدة يف خطاب الرد.
مالحظة :ال يسمح بإدراج ِّ

منظام وذا بنية مرتبة وواضحة ُ
جتعل
بنية اخلطاب :جيب أن يكون كل حديث ً
ِ
ِ
ِ
أمرا ً
سهال ،ولكي يكون اخلطاب ذا بنية قوية
أجزاء
متابع َة
اخلطاب املختلفة ً

العمل اجلامعي :هل يعمل املتحدثون ضمن الفريق الواحد م ًعا بشكل جيد؟
وهل تكمل حجج ك ٍُّل منهم حجج اآلخر؟ كام ورد يف الفصل الرابع ،ينبغي عىل
املتحدث األول أن يقدم موقف فريقه األسايس واحلجج املحددة التي سوف

يتناوهلا كل فرد من أفراد الفريق .أما املتحدث الثاين فعليه واجب اخلوض يف

موقف الفريق بشكل مفصل وتوضيحه أكثر ،يف حني أن خطاب الرد الذي
يقدمه املتحدث الثالث يلخص جممل القضايا الرئيسة التي وردت يف سياق
خطب املتحدثني من الفريق نفسه.

ِ
التفنيد :يعترب التفنيدُ أحدَ ِس ِ
املناظرة األكثر إثار ًة وتشوي ًقا وأكثرها صعوب ًة،
امت
ُ ُ
والتفنيد مهمة واجبة عىل كل املتحدثني ما عدا املتحدث األول من فريق املوالة –
كام ذكرنا ساب ًقا – لذا جيب عىل كل متحدث أن خيصص بعض الوقت خالل خطابه
للتصدي للحجج التي أثارها الفريق اخلصم ،وجيب عىل املحكمني أن ُيقرروا ما

متامسكة ،جيب أن يتضمن ما ييل:

افتتاحية مثرية جتذب اهتامم اجلمهور.

بيان واضح ُيبني اهلدف الذي يسعى الفريق إىل حتقيقه ويوضح االجتاه العام

للخطاب.

واضحا للحجج التي يوردها
تطورا
تسلسل منطقي لألفكار بشكل يبني
ً
ً

املتحدث.

توزيع الوقت بشكل مناسب عىل أجزاء اخلطاب املختلفة ،وعىل النقاط
الرئيسة ٌّ
كل عىل حدة.
خامتة أو ملخص للنقاط الرئيسة التي وردت يف اخلطاب.

املداخالت :كام سلف الذكر يف الفصل الثالث ،فإن املداخالت من العنارص املهمة

إستراتيجية الفريق ()20
أسلوب اإللقاء ()40

املناظرة لتفنيد املعارضة.

محتوى الخطاب ()40

ال ُيسمح أبدً ا بالتهكم من املتناظرين ،باإلضافة إىل هذا ،ينبغي عىل املحكمني حماسبة
املتحدثني الذين يقرؤون خطابا مكتوبا وي ِ
معنون يف ذلك ،أو يعتمدون التالوة من
ً ُ
ً
الذاكرة ،وهذا بالطبع ال يمنع املتحدثني من الرجوع إىل مذكرات موجزة يف أثناء سري

الدرجة
()100/...

التواصل مع اجلمهور ،ال سيام عن طريق االتصال البرصي ،وعىل الرغم من أمهية
الفكاهة واإليامءات ،إال أنه ينبغي أال يكون استخدامها مفر ًطا أو مبال ًغا فيه كام أنه

المحاجة
َّ

ٍ
وواضح ،وتنوع نربة الصوت ،والقدرة عىل
عيل إيصال املعلومة بشكل مسمو ٍع

التفنيد

املهارات اجليدة للخطابة تشمل :استخدام اإليامءات ،والطالقة يف الكالم ،والقدرة

64-60

يف إرشاك اجلمهور وتسهل متابعة خطاهبم وفهمه .وكام ورد يف الفصل األول ،فإن

غياب التنظيم.
احلجج غري واضحة املعامل.
ال يرد املتحدث عىل القضايا
التي يطرحها الطرف اآلخر
بطريقة منظمة.

أحد األمور التي يدقق فيها املحكمون الذين يبحثون باستمرار عن متحدثني يربعون

املتحدث ال يستخدم أسلوب
التاءات الثالث (التوكيد -
التعليل  -التدليل) يف بناء
احلجة.
من املحتمل أن ما قدمه
املتحدث هو نسخ احلجج من
مصادر أخرى أو اقتباسها من
زمالئه ،من دون فهمها.

(حمكمني ومجهور) ُينتظر من املتحدثني أن يتفاعلوا مع اجلمهور بشكل جيد ،وهذا

ومتعثرا
ومتوترا
يبدو املتحدث مشتتًا
ً
ً
يف األداء.
التواصل البرصي قليل جدًّ ا.
املتحدث يغمغم أو يتمتم أو يكثر من
استخدام عبارات من قبيل «يعني».
ال يقبل املتحدث املداخالت.
يقبل مجيع مداخالت اخلصم أو
يرفضها كلها.

لكي يكون خلطاب املتحدث وقع عىل املستمعني ،وصدً ى طي ًبا يف نفوسهم

من املستبعد أن يرد هذا
املتحدث عىل غالبية النقاط
الرئيسة الواردة يف حديث
الطرف اآلخر.
من املرجح أن ما يفعله هذا
املتحدث هو تكرار حججه
من دون التوسع فيها أو
مقارنتها بحجج الطرف
اآلخر.

املناظرة ،وأنه يشارك بنشاط فيها.

69-65

اخلصم ،أو الذي ال جييب عىل املداخالت ليس بمتناظر وينبغي أال يستمر يف
أيضا َّ
أن املتناظر منخرط بشكل حيوي يف جمريات
املناظرات ،وتُظهر املداخالت ً

ال يرد عىل أغلب احلجج
التي يقدمها اخلصم.
يف الغالب يفند األمثلة
واألدلة املقدمة من اخلصم
وليس احلجج نفسها.

 -3-1تقييم األسلوب

فاملتحدث الذي ال يقوم بمداخالت ،أو الذي ال يقبل مداخالت من الفريق

يستخدم املتحدث أسلوب
التاءات الثالث (التوكيد -
التعليل  -التدليل) عند طرح
حجة أو حجتني فقط.
اخلطاب يعاين شحة يف األدلة.
يتخلله نوع من التناقض
وتربز فيه فجوات منطقية يف
طرح احلجج الرئيسة.

يف املناظرات ،وبغياب مداخالت من الفريق اخلصم تظل املناظرة منقوصة ،هلذا

يفتقر املتحدث إىل الوضوح فرتات
متواصلة.
التواصل البرصي غري كاف.
االستعانة باإليامءات قليلة.
يقبل بعض املداخالت ولكنه ال يرد
عليها.
يقدم مداخالت لكنها غري مهمة.

التحكيم

غياب التنظيم يف جممل اخلطاب.
ال يستخدم املتحدث مقدمة
مثرية لالنتباه أو خامتة فعالة.
صعوبة متابعة خطاب املتحدث.
قد يستخدم الوقت املخصص
للحديثً .
كامال من دون
االستفادة منه بشكل فعال.
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نادرا ،وتعطى عادة للطالب املتناظرين العدوانيني وملثريي الشغب يف
مالحظة 59 :أو أقل(ال تعطى هذه الدرجة إال ً
أثناء املناظرة فهذه الدرجة املتدنية تعني استبعاد املتناظرين من أي فرصة للحصول عىل أي جائزة).

الدرجة
()100/...

73-70

75-74

الدرجة
()100/...

78-76

82-79

المحاجة
َّ

محتوى الخطاب ()40
التفنيد
الدحض يكون بطريقة
حمدودة الفعالية.
يميل املتحدث إىل مناقشة
حججه ً
بدال من تفنيد حجج
اخلصم.

أسلوب اإللقاء ()40
يتحدث بوضوح ولكن هناك أخطاء
ملحوظة يف النطق ويف األلفاظ متثل
تشتيتًا للجمهور أو تعوق التدفق
الطبيعي للخطاب.
يقوم املتحدث بالرد عىل املداخالت
ولكن ردوده عمو ًما غري واضحة
واإلجابات غري مقبولة.
يقدم مداخالت لكنها معدة مسب ًقا
(أي غري مبنية عىل ما يقوله املتحدث).

يفهم املتحدث جيدً ا اجلدال
واملحاجة.
َّ
يستخدم أسلوب التاءات
الثالث (التوكيد  -التعليل -
التدليل) أحيانا.
حيتمل أن خيلط املتحدث بني
التعليل والتدليل وكذلك
االستعانة بأحدمها بدل
االعتامد عىل االثنني م ًعا.

إستراتيجية الفريق ()20
حيتوي اخلطاب عىل البنية
األساسية (مقدمة  -موضوع -
خامتة) ولكن املتحدث يبتعد عن
هذه البنية يف أثناء العرض.
قد تكون احلجج مرتبة ومنظمة
ولكن التفنيد يتسم بانعدام
التنظيم.

يواجه املتحدث بعض
الصعوبات يف الرد عىل
حجج اخلصم ولكنه يتمكن
من الرد بفاعلية عىل بعض
القضايا الواردة يف خطاب
الفريق املعارض.

المحاجة
َّ

محتوى الخطاب ()40

قادرا عىل
يكون املتحدث ً
تقديم حجج مؤثرة طوال
فرتة اخلطاب ويقوم بمناقشة
املوضوعات املهمة يف
املناظرة.

البنية فعالة وواضحة املعامل وبنية
احلجج التي يقدمها املتحدث
منظمة ومرتبة.
بعض الصعوبة يف بنية اخلطاب
يف أثناء التفنيد.
يستخدم الوقت املخصص
للحديث بشكل فعال.

يتحدث بأسلوب جذاب.
يظهر الثقة بالنفس واملصداقية ،هناك
بعض التلكؤات بني الفينة واألخرى،
ولكنها ال متثل تشتيتًا.
يرد عىل املداخالت بشكل واضح
وإجاباته مقنعة.
يتقدم بمداخالت مبنية عىل ما يقوله
املتحدث وليست معدة مسب ًقا.

أسلوب اإللقاء ()40
التفنيد

قادرا عىل
يكون املتحدث ً
إنشاء مواقف واضحة تتطلب
ر ًّدا دقي ًقا.
يستخدم أسلوب التاءات
الثالث (التوكيد  -التعليل -
التدليل) بتقديم تعليل مقنع
للغاية ،مع استخدام سليم
لألدلة املتنوعة.

البنية الرسدية قوية.
اخلطاب رفيع ومصقل إال أنه
سهل املتابعة والفهم.
اخلطاب يدمج حجج اجلانبني
بسالسة بطريقة إقناع رائعة.

هناك نسق منطقي يمكن متابعته
بوضوح.
قادر عىل دمج موقفه وموقف
اخلصم يف خطاب منسجم
بطريقة جيدة.

إستراتيجية الفريق ()20
خطيب بارع  -قادر عىل عرض قضية
واضحة ومقنعة.
وردوده عىل مداخالت اخلصم فعالة
جدًّ ا.
مداخالته قوية.

يتمكن من تفنيد احلجج
بطريقة مبارشة باستخدام
أساليب التفنيد املتقدمة،
بام يف ذلك حتويل موقف
املعارضة كل ًّيا.
بارع يف إضعاف حجج
اخلصم والتقليل من أمهيتها.
يفهم املتحدث العالقة
بني احلجج ،وخيوض يف
التناقضات والعثرات يف
مزاعم اخلصم.
حيدد افرتاضات اخلصم
اخلفية واملؤسسة حلججه
ومزاعمه ،ثم يستغلها
ويستهدفها.

قادرا عىل فهم
يكون املتحدث ً
القضايا ومدركًا إلسرتاتيجية
الفريق اخلصم بطريقة ذكية.
حججا مفصلة ومعقدة
يقدم
ً
وأدلة قوية وداعمة لتعليل
معمق.
املتحدث قادر عىل تقديم
حجج قوية ،بعفوية وارجتال.

أداء متميز يف استخدام املهارات
اللفظية وغري اللفظية (التواصل
البرصي ونربة الصوت والوضوح
والفكاهة).
منخرط بقوة يف جمريات املناظرة.
ردوده عىل املداخالت ممتازة وإجاباته
مفحمة.
حماوالت حثيثة ومستمرة لتقديم
املداخالت.
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 -2طريقة التحكيم

استنا ًدا إىل استامرة التحكيم (راجع االستامرة  1واالستامرة  2أسفله) فإن كل

خطاب مدته  5دقائق يتم تقييمه عىل النحو اآليت:
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 -1-2العقوبات

تتضمن التعليامت التي توجه إىل الفريقني التنويه إىل أنه ستتم معاقبة كل متحدث

خيالف قوانني املناظرة وضوابطها أو يتجاوزها ،غري أن حجم هذه العقوبات
ودرجتها أمر مرتوك للمحكمني أنفسهم ،فكل خطاب ال يستويف رشوط املناظرة

حمتوى اخلطاب 40 :درجة

أيضا اتاذ
ومتطلباهتا حتسم منه عالمات وفق تقدير جلنة التحكيم .وللمحكمني ً

إسرتاتيجية الفريق 20 :درجة

طفيفة يقوم هبا املتحدثون ،أو مكافأة املتحدثني األكثر إقنا ًعا.

وبذلك يصبح جمموع الدرجات التي حيصل عليها املتحدثون األساسيون

بشكل عام قد يرتكب املتحدث بعض األخطاء التي ال تعترب خمالفات شاذة،
وجيب أال ُيعا َقب عليها املتحدث بأكثر من درجة واحدة أو درجتني اثنتني ،فهي

أسلوب اإللقاء 40 :درجة

(األول ،والثاين ،والثالث)  100درجة.

أما خطاب الرد ،ومدته  3دقائق ،فتقييمه يكون عىل النحو اآليت:

القرار اخلاص بالكفة التي جيب ترجيحها ،وهلم أن يفرضوا عقوبات عىل جتاوزات

عبارة عن أخطاء ال تستحق عقوبات شديدة ،ومنها ما ييل:
مشكالت طفيفة مرتبطة بالتوقيت.

حمتوى اخلطاب 20 :درجة

حاالت منعزلة للضحك غري املربر أو الفكاهة الفظة.

إسرتاتيجية الفريق 10 :درجات

اإلفراط يف قبول أو تقديم مداخالت.

وبذلك يصبح جمموع الدرجات التي حيصل عليها كل متحدث يقدم خطاب

املشاكل املرتبطة بأسلوب اإللقاء.

أسلوب اإللقاء 20 :درجة

الرد  50نقطة.

وهكذا يكون جمموع درجات الفريق ككل  350درجة ( 300درجة متنح

للخطب الرئيسة  50 +درجة خلطاب الرد).

التعريف املفرط.

حمدودية احلجج اجلديدة التي ترد يف خطاب الرد.

يف املقابل قد تؤدي ثغرات معينة إىل فقدان املتحدث أو فريقه للمناظرة برمتها،

ونورد منها عىل سبيل املثال ما ييل:

وخصوصا رفض االنصياع إلشارات رضورة
مشاكل كربى مرتبطة بالتوقيت،
ً
االلتزام باملدة الزمنية املسموح هبا.
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القراءة املستمرة من اخلطاب املكتوب.

الفشل يف تقديم املداخالت أو قبوهلا أو الرد عليها.

تقديم تعريف سطحي بشكل مفرط.
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جيب أن تُرشد هذه الدرجات القرار الذي يتخذه كل حمكم عىل املناظرة ،ومن

الرضوري أن تعكس هذه الدرجات ُحكم املحكم عىل املتناظرين.
ٍ
برسعة مبارش ًة بعد املناظرة ومن دون
من املهم أن يتخذ املحكمون قراراهتم

تكرار اإلساءة ألعضاء الفريق اخلصم.

مماطلة.

 -2-2التوصل إلى قرار بعد التحكيم

أيضا
عىل أوجه االختالف األساسية بني الفريقني املتناظرين ،يتطلب التحكيم ً

عند تربير قراره ورشح الدوافع وراء حكمه جيب عىل املحكم أن يسلط الضوء

قبل بداية املناظرة ينبغي اختيار رئيس هليئة التحكيم وهو الشخص الذي تناط

الدقة يف تقييم موقف الفريقني ،إذ جيب عىل املحكم أن يضع نصب عينيه العنارص

طرف اللجنة املنظمة أو املحكمني أنفسهم .ومن املعايري املعتمدة يف اختيار رئيس

املتحدثني والعنارص املهمة والنقاط اإلجيابية يف موقف كال الفريقني.

إليه مهمة إعالن النتائج يف هناية املناظرة ،وعادة ما يتم مثل هذا االختيار من

جلنة التحكيم اخلربة يف جمال حتكيم املناظرات ،وينظر املحكمون يف قراراهتم

بعد اكتامل مناظرات كل جولة من اجلوالت املختلفة للمناظرة ،كام يتعني عىل
املحكمني اختيار فائز واحد عن كل مناظرة خالل كافة جوالت التناظر.

عند إعالن القرار ،جيب عىل رئيس هيئة املحكمني التعليق عىل مزايا كل من

املهمة والتي هلا دور حاسم يف حتديد احلكم ،ثم حتديد مواقع القوة يف خطب
أخريا من الرضوري أن يبني املحكم نقده للمتحدثني عىل أسس بناءة.
ً

 -3-2توزيع الدرجات وترتيب الفرق
 -1-3-2توزيع الدرجات

الفريقني وأن ُيعدد النقاط اإلجيابية لكل منهام ،وهذه النصيحة ثمينة جدًّ ا
أيضا أن يقوم
خاصة بالنسبة إىل املتناظرين اجلدد واألقل خربة ،وينصح ً

ينبغي عىل جلنة املحكمني االتفاق عىل الدرجات التي سيتِ ُّم منحها لكل ُمتحدِّ ث
بنا ًء عىل أدائه الفردي ولكل ٍ
فريق حسب أداء جمموع أعضائه ،وجيوز لكل عضو

ٍ
تأثريا.
متعددة ،ويمكن أن يشمل فريق معني متحد ًثا
ً
مؤثرا جدًّ ا وآخر أقل ً
عمو ًما إن مل يكن الفريق أفضل من الفريق الذي ينافسه بشكل واضح ،فمن

ٍ
ِ
عضو من أعضاء اللجنة أو احتجاجه عىل ترتيب الفرق ،فإن ذلك املحكِّم
اعرتاض
وز ِ
عة عىل املتحدِّ ثني والفرق ويمكنه ملء
لن حيتاج إىل املوافقة عىل الدرجات ا ُمل َّ

املحكمون بتخصيص بعض الوقت للتحدث بشكل خاص إىل الفرق بعد
املناظرة ،كام جيب عىل املحكمني أن يدركوا أن هذه مسابقة مناظرات بني فِ ٍ
رق

األفضل مكافأة الفريق الذي يبذل جهدً ا أفضل من مجيع النواحي وعىل كافة
األصعدة.

عند حتكيم املناظرة جيب استخدام استامرة الدرجات يف تقييم املتحدثني ،وعند
منح الدرجات ينبغي أن ُمتنح الدرجات للفريق كله ،وللمتحدثني ٌّ
كل عىل

حدة.

يف هيئة التحكيم منح الدرجات (لكل ُمتحدِّ ث ،وفريق) َو ْفق ما يراه مناس ًبا ،مع
ِ
تطابق الدرجات املمنوحة مع املركز الذي حيصل عليه الفريق .ويف حال
رضورة

استامرة الدرجات بنا ًء عىل تقديراته اخلاصة.

كل ٍ
ٍ
للحصول عىل إمجايل الدرجات التي حصل عليها ُّ
يتم احتساب
فريق
متناظر ُّ
جممو ِع الدرجات التي حصل عليها كل فرد من أفراد الفريق يف املناظرة ُث َّم تُضاف

إىل جمموع الدرجات التي تُعطى إىل األعضاء اآلخرين يف نفس الفريق .وهكذا

150

التحكيم

يكون جمموع الدرجات التي ُمتنح للفريق يف املناظرة هي إمجايل درجات املتحدثني

يتم ترتيب
باملجموعة – (راجع استامرة التحكيم وكشف الدرجات  1و 2أسفله)ُّ .
ِ
الف َرق يف املناظرة بنا ًء عىل الدرجات الكلية التي حصل عليها كل ٍ
فريق وبالتايل يفوز

الفريق الذي حيصل أعضاؤه عىل أعىل الدرجات ،كام هو ُم َب َّني يف اخلطوات التالية:

اخلطوة األوىل :احتساب جممو ِع الدرجات التي حصل عليها املتحدث األول من

ثم احتساب الدرجات كام ييل :املحتوى ( + )40األسلوب (+ )40
أصل َّ 100
اإلسرتاتيجية (.)20

اخلطوة الثانية :احتساب جممو ِع الدرجات التي حصل عليها املتحدث الثاين من

ثم احتساب الدرجات كام ييل :املحتوى ( + )40األسلوب (+ )40
أصل َّ 100
اإلسرتاتيجية (.)20

اخلطوة الثالثة :احتساب جممو ِع الدرجات التي حصل عليها املتحدث الثالث من

ثم احتساب الدرجات كام ييل :املحتوى ( + )40األسلوب (+ )40
أصل َّ 100
اإلسرتاتيجية (.)20

الرد
اخلطوة الرابعة :احتساب جممو ِع الدرجات التي حصل عليها ُملقي خطاب َّ

ثم احتساب الدرجات كام ييل :املحتوى ( + )20األسلوب ()20
من أصل َّ 50
 +اإلسرتاتيجية (.)10

اخلطوة اخلامسة :احتساب الدرجة الكلية للفريق من أصل  350بناء عىل
ثم احتساب الدرجات كام ييل :املتحدث األول (+ )100
اخلطوات األربع أعاله َّ

الرد (.)50
املتحدث الثاين ( + )100املتحدث الثالث (ُ + )100ملقي خطاب َّ

اخلطوة السادسة :ترتيب الفرق حسب الدرجات الكلية التي حصل عليها كل
فريق وحتديد الفريق األول والثاين والثالث وهكذا.

اخلطوة السابعة :حتديد الفريق الفائز بنا ًء عىل أعىل الدرجات التي حصدها خالل

جوالت التناظر.
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جيوز لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم أن يمنح الدرجات التي يراها مناسبة

لكل فرد متناظر ،وفق ما يراه ،ولكن جيب عليه التأكد من أن تكون الدرجات الكلية
ألعضاء الفريق تتطابق مع املركز الذي حيتله هذا الفريق ،بعد اتفاق املحكمني عىل

الدرجة التي سيتم منحها لكل فريق.

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ )(٤٠

ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ(:
ﺍﳉﻮﻟﺔ:
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )(١٠٠

ﻗﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ:
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ )(٢٠

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ )(٤٠

ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ )(٢٠

ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ )(٤٠

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ )(١

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ )(٤٠

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )(٢٠

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )(٥٠

ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ

ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ )(٢٠

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )(١٠

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

٣٥٠/ ...

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ )(٢٠

ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ

ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ )(٢

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ:
ﺍﺳﻢ ﺍ ﹸﳌﺤﻜﱢﻢ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍ ﹸﳌﺤﻜﱢﻢ:

ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ(:
ﺍﳉﻮﻟﺔ:

ﻗﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ:

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )(٢٠

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )(١٠

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )(١٠٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )(٥٠

٣٥٠/ ...

ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ

ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ

ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ

ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ

١٠٠/ ...
١٠٠/ ...

٥٠/ ...

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

١٠٠/ ...

ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
١٠٠/ ...
١٠٠/ ...

ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

٣٥٠/ ...

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

٣٥٠/ ...

-٣

٥٠/ ...

ﺃﺳﲈﺀ ﺍﳌﺤﻜﻤﲔ:
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ:

-٤

١٠٠/ ...

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

-١
ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ:
-٢
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ

ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ:
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ:
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 -2-3-2ترتيب الفرق

حصلة ،بد ًءا من املركز األول وحتى املركز
جيب ترتيب الفرق حسب النتيجة ا ُمل َّ
األخري ،وهكذا فإن ترتيب ِ
الف َرق سيكون كام ييل:
ِ
الف َرق التي تأيت يف املركز األول ينبغي أن ُمتنح  3نقاط.
الفرق التي تأيت يف املركز الثاين تُع َطى نقطتني اثنتني (.)2

الفرق التي حتتل املركز الثالث ُمتنح نقطة واحدة (.)1
الفرق التي تأيت يف املركز الرابع ينبغي أن تُع َطى نقطة صفر (.)0
قد ْحتصل بعض ِ
الف َر ِق عىل درجة (صفر) عندما تفشل يف التواجد يف املكان
املخصص للمناظرة بعد ميض أكثر من مخس دقائق من الوقت املحدد لبدء تلك

املناظرة.

قد ْحتصل بعض ِ
الف َر ِق عىل درجة (صفر) عندما يوافق املحكمون باإلمجاع عىل
ٍ
عضوا (أو أعضاء) من ٍ
معني قام (أو قاموا) باإلساءة إىل متناظر آخر
فريق
أن
ً
عىل أساس الدين ،أو اجلنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو اجلنسية ،أو إعاقة جسدية.

ينبغي عىل املحكمني التشاور عند حتديد ترتيب الفرق ،وعند استحالة إمكانية
اتاذ قرار باإلمجاع بعد التشاور ،يتم التوصل إىل قرار حتديد ترتيب ِ
الف َرق
بناء عىل قرار أغلبية املحكمني ،وعند تعذر التوصل إىل اتاذ قرار من أغلبية
املحكمني ،فإن مسؤولية حتديد ترتيب الفرق تقع عىل عاتق رئيس جلنة
املحكمني.
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جولة نصف هنائي أو هنائي البطولة ،مثل هذا املتحدث يكون لديه كثري من نقاط

القوة والقليل من نقاط الضعف – إن وجدت.

جيد :هذا هو املستوى الذي تتوقع أن تراه من متحدث بلغ مستوى هنائيات
البطولة ،مثل هذا املتحدث لديه نقاط قوة واضحة وبعض نقاط الضعف.

متوسط :مثل هذا املتحدث لديه نقاط قوة ونقاط ضعف بنسب متساوية تقري ًبا.
دون املتوسط :هذا املتحدث يعاين من مشاكل واضحة وله بعض اإلجيابيات.

ضعيف جدًّ ا :هذا املتحدث لديه نقاط ضعف أساسية ونقاط قوة قليلة – إن
وجدت.

 -3التغذية الراجعة

بعد االنتهاء من التشاور بني املحكمني ينبغي عىل جلنة التحكيم تقديم تغذية راجعة
ِ
اللجنة ،أو من خيتاره
رئيس
حول املناظرة ،ويتوىل مسؤولي َة تقدي ِم التغذية الراجعة ُ
الرئيس من أعضاء جلنة التحكيم ،وجيب أن تستويف التغذية الراجعة الرشوط اآلتية:
أال تتجاوز مدهتا  10دقائق.

أال يقوم املتناظرون بمضايقة املحكمني ،أو إزعاجهم بعد إعالن التغذية الراجعة.

يمكن للمتناظرين التواصل مع هيئة التحكيم ملزيد من التوضيح يف أعقاب
التغذية الراجعة.

دائام بطريقة مهذبة وغري تصادمية.
جيب أن تكون استفسارات املتناظرين ً

فرس أداء املتناظري َن األفراد عىل النحو اآليت:
ُي َّ

بصورة عامة جيب عىل املحكم أن حيدد الرتتيب الذي تم تصنيف ِ
الفرق عىل
أساسه ،وأن يربر أسباب تصنيف ِ
الفرق عىل هذا النحو ،مع التأكيد عىل أنه حيق لكل

ممتاز وال تشوبه شائبة :هذا هو املستوى الذي تتوقع أن تراه من متحدث بلغ

ألفراد كل فريق.

أيضا أن يقوم بتقديم تعليق وتعقيب بنَّاء
فريق االطالع عىل هذا التربير ،وجيب عليه ً

التحكيم
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التحكيم

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ
ﺍﳉﻮﻟﺔ:

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ:

ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ(:
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 -4قواعد توجيهية للمحكمين

مهمة املحكمني هي حتديد الفريق الذي توفرت لديه قوة احلجة واإلقناع والقدرة

عىل استاملة اجلمهور بحيث ُي ْؤمن بحججه ويدعم موقفه يف كل جولة من جوالت

املناظرة ،ولكي تُنجز هذه املهمة بشكل جيد خالل اجلوالت املختلفة يف بطولة

مهمة:
للمناظرات جيب عىل جلنة التحكيم االضطالع بثالث وظائف َّ
حتديد الفريق الفائز.

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

ﻗﺮﺍﺭ ﹸﺍﳌﺤﻜﱢﻤﲔ

ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ

ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ

٤١

٨٥

ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ

ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ

ومسوغات قرارها بفوز فريق وخسارة آخر.
تفسري وتوضيح أسباب
ِّ
تقديم التغذية الراجعة ،والنقد البنَّاء ،والنصح للمتناظرين.

١٢٩

يقوم املحكمون بأدوار خمتلفة ومتعددة ال تقل أمهية عن باقي جمريات املناظرة،

فمنها أدوار خاصة بام حيدث قبل املناظرة ،ومنها ما يرتبط بام جيري يف أثناء املناظرة

ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ:

وبعدها.

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ:
ﹸﺍﳌﺤﻜﱢﻤﻮﻥ:

 -5أدوار المحكمين

قبل المناظرة

-١

ِ
ِ
من األمور التي جيب عىل ا ُملحكم القيام هبا َ
الفعلية للمناظرة ما ييل:
االنطالقة
قبل

-٢

-٣
-٤

تنبيه املتناظرين إىل نص قضية املناظرة.

قراءة التعليامت الواردة يف استامرة التقييم التي ت َُسلم للمحكمني ،وتفحصها،

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ:

واتباعها.
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:

ِ
موقف ٍّ
كل من فريقي املواالة واملعارضة.
التأكد من صحة
ِ
تعريف املحكمني بأنفسهم للمتناظرين قبل بدء املناظرة (إذا كانوا
رضور ُة

مرتاحني لفعل ذلك).

التحكيم
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في أثناء المناظرة

ثمة إجراءات جيب عىل ا ُملحكمني القيام هبا خالل املناظرة ،نذكر منها ما ييل:

التحكيم
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ٍ
متحدث من متحدثي الفريقني.
حتديد نقاط كل

توقيع استامرة التقييم.

مراقبة الوقت املخصص لكل خطاب خالل كل جولة من جوالت املناظرة .عىل

ذكره – وبالتنسيق مع رئيس جلنة التحكيم أو رئيس اجللسة
وإضافة إىل ما سلف ُ

باستخدامهم للوقت املتاح هلم.
ِ
السامح بِ َطرح أسئلة والتأكد من عدم تشكيك املتناظرين بعضهم يف بعض
عدَ ُم

ملء استامرة التقييم و َمن ُْح النقاط كام ترا ُه جلن ُة التحكيم مناس ًبا.
املحكمني وحتديد الفائز.
كتابة تعليقات
َ

ِ
السامح بتقديم حجج جديدة يف خطاب املتحدث الثالث من كال الفريقني
عدَ ُم

حتديد النقاط التي حيرزها كل متحدث لتبيني نوعية كل فريق كام هو مبني يف

املحكم معرفة الصيغة املعتمدة والوقت املخصص لكل خطاب ُيقدَّ م ،وأحيانًا
ٍ
ِ
متحدث يف احلديث للمقارنة بني املتناظرين فيام يتعلق
خطاب كل
دون وقت
ُي َّ

خالل إلقاء اخلطابات الرئيسة ،باستثناء املداخالت وخطابات الرد.

وخطاب الرد.
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
احلجج والردود واملداخالت التي يوردها أعضا ُء أحد الفري َق ْني
تسجيل
املتناظر ْين ،وتسجيل ردود الفريق اخلصم عليها.
َ
دعوة املتحدثني إللقاء خطبهم.

االلتزام باملوضوعية التامة قدر املستطاع وحتكيم املناظرة اعتام ًدا عىل نوعية
احلجج املطروحة وجودهتا وليس عىل أساس معتقدات شخصية أو عىل أساس
حجج َيو ُّد املحكم سامعها.

بعد المناظرة
ِ
تقديم توضيحات تربر القرار الذي يتخ ُذه املحكم.
مناقشة القرار ا ُملتخذ مع رئيس جلنة التحكيم /رئيس اجللسة.

فحص استامرة التقييم بحذر قبل تسليمها والتأكد من القيام بام ييل:
اإلعالن عن الفائز.

– يقوم املحكمون بام ييل:

وإفادهتم قدر املستطاع عند إعطاء التعليقات.
تشجيع املتناظري َن
ُ
ُ
االستامرة.

 -6ما يجوز وما ال يجوز في تحكيم المناظرات

ما جيوز

نموذجا للمهنية ،وإظهار الترصف املحرتم
القيام بدور التحكيم بشكل ُيم ِّثل
ً

يف كل األوقات.

افرتاض أن املتناظرين يترصفون بنية حسنة ،ويف حال حدوث أخطاء فعلية
فال تفرتض أن ذلك صادر عن ِ
سوء ٍ
نية.

اإلبقاء عىل احلياد ومقاومة أي حتيز ألي طرف ،سواء تعلق األمر باملواضيع
أو ِ
الفرق.
ٍ
استخدام ن ْف ِ
متساو عىل كال
س املعايري لدى تقييم احلجج وتطبيقها بشكل

الفريقني.
اإلنصات بعنايةٍ.
ُ

التحكيم
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ِ
ٍ
ودي يف ِ
التعليقات بعد املناظرة.
طرح
اعتامد
أسلوب ٍّ
القيام بدور املعلم.

ما ال جيوز
ِ
احلجج التي يقدمها املتناظرون اعتام ًدا عىل طريقة فه ِم ا ُملحك ِم
حلكْم عىل
ا ُ
ٍ
كأساس للتحكيم يف املناظرة.
للحجج
ِ
ِ
احلُكْم عىل املتناظرين بشكل سلبي ملجرد معارضة ا ُملح ِّك ِم للموقف الذي
ٍ
ِ
معينة.
أغلب األحيان يتم إعداد املتناظرين لتويل أدوار
يتخذه املتناظر ،ففي

عدم التحدث عن كيفية سري املناظرة يف أثناء املناظرة.
مأخوذة من ٍ
ٍ
ٍ
هلجة
ملفردات
عدم احلك ِم عىل املتناظرين اعتام ًدا عىل استخدامهم
ٍ
معينة ،مع األخذ يف احلسبان أن اللغة التي ُيتَوقع من املتناظرين استعامهلا هي
مأخوذة من ٍ
ٍ
ٍ
خروجا
هلجة حملية جيب أالَ ُيعترب
مفردات
اللغة العربية .فاستخدام
ً
عن املألوف اللغوي ،الذي تفرضه قواعد اللغة العربية حتديدً ا.
عدم االلتزام بقواعد املناظرة.

البحث
يعد البحث ركنًا أساس ًّيا من أركان املعرفة اإلنسانية ،وهو نشاط هيدف إىل

توفري املعرفة التي تسمح للباحث بالتوصل إىل احلقائق وتقصيها ،واحلصول عىل
املعلومات ،والكشف عن البيانات اجلديدة التي حيتاج إليها بعد أن ُخيضعها للفحص
الدقيق ،والتحقق من صحتها وموضوعيتها ،وهبذا يتسنى له تعميق فهمه لألبعاد
املختلفة للموضوع الذي يبحث فيه .وقد أصبحت احلاجة إىل البحث يف وقتنا

احلارض أشد منها يف أي وقت مىض ،حيث أصبح العامل يف سباق حمموم للوصول
إىل أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان،

وتضمن له التفوق عىل غريه من األمم .وبعد أن أدركت عديد من دول العامل
أمهية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه البحث يف التقدم والتنمية يف شتى
كثريا من االهتامم ،وقدَّ مت له كل ما حيتاجه من دعم وسخرت له كل
امليادين أولته ً

اإلمكانات سواء أكانت مادية أو معنوية ،فأضحى البحث العلمي بذلك الدعامة

األساسية للنمو والتقدم والتطور.

من أهم مميزات تارخينا املعارص تفجر مصادر العلم واملعرفة بشكل غري مسبوق

يف العامل مع تفجر عوملة االتصاالت والشبكة العنكبوتية ،ومع تنامي العامل االفرتايض
وشبكة اإلنرتنت ومنتديات الفكر اإللكرتوين حرشت هذه الثورة غري املسبوقة يف
التاريخ البرشي اآلليات التقليدية يف تداول العلوم واملعارف يف زاوية ضيقة ،وقد

البحث

البحث

أدى ذلك إىل حتجيم التداول الورقي التقليدي املعهود منذ فجر التاريخ وحتى هناية

التي ال يمكن لإلنسان أن يستغني عنها يف العرص احلديث .لذلك ينبغي له أن حياول

البرشي عىل نوافذ جديدة لتداول األفكار وتبادل املعلومات برسعة فائقة.

اليومية والشبكة العنكبوتية مصادر موثوقة للحصول عىل املادة العلمية ،وهذا اعتقاد
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الثامنينيات بدرجة كبرية ،مما أدى إىل تقديم مفهوم جديد للعلم واملعرفة وفتح العقل

وال تقل أمهية البحث يف إطار اإلعداد للخطابة؛ إذ إنه من الركائز التي تستند إليه

املعرفة وهو الذي يؤهل اخلطيب لالستعداد اجليد إللقاء خطابه واإلملام بموضوعه.
ِ
باملعاودة
فاخلطابة م َلكة فِطر َّية ُتن ََّمى بالتحصيل و ُت َط َّور بالتجربة ،وهي َم ْو ِهب ٌة َت َت َب ْلور
وحتضري ِ
ٍ
ِ
ٍ
ومران .وعىل هذا األساس
معرفة
واملراجعة والفهم ،كام أهنا مهار ٌة حتتاج إىل
يتضمن
فإن الطريق إىل إتقان فن املناظرة – باعتبارها إحدى أنامط اخلطابة  -ال بدَّ أن
َّ

عنرص البحث ،فالبحث هو الذي ُيمكِّن املتناظر من التحضري للمناظرة واالطال ِع
عىل موضوعها ومعرفة تفاصيله بشكل أفضل ،ثم إنه يثري املناظرة ويغذهيا ،ويضيف
بذلك عنرص املتعة والتشويق لتلك املناظرة ويذكي روح املنافسة بني املتناظرين.

من شأن البحث أن جيعل املتناظر عىل إملام ج ِّيد باملوضوع الذي يبحث فيه،
ومعاجلته ،وكيفية مناقشته ،فبقدر ما يتو َّفر للباحث من مصادر متنوعة ،بقدر ما
يكون عىل دراية أبعد وأشمل باملوضوع ،وربام أدى ا ِّطال ُعه إىل النظر يف اجلوانب

املختلفة للموضوع قيد البحث .فالبحث يقدم لنا احللول واإلجابات والبدائل التي
فه ِمنا لألبعاد التي تكتنف املوضوعات املختلفة.
تساعدنا يف تعميق ْ
وسواء أكان املوضوع الذي يبحث فيه املتناظر جديدً ا عليه أو سبق له أن بحث

فيه ،أو درسه أو قرأ حوله ،فإنه عندما ُيطلب منه إجراء بحث ال بد أن يقوم بالقراءة

ليتكون لديه فهم جيد لذلك املوضوع ،وجيب أن يكون هذا البحث من
العامة
َّ
مصادر صحيحة وموثوق هبا .وال شك أن املصادر املطبوعة هي أفضل من مصادر
«اإلنرتنت» الذي توغل يف كل مناحي احلياة التي نعيشها وأصبح من الرضورات
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جتنب استخدام «اإلنرتنت» قدر املستطاع ،قد يعتقد البعض أن اجلرائد والصحف
خطأ يقع فيه الكثري.

 -1المصادر المطبوعة

تعترب املصادر الورقية أو املطبوعة من أقدم وأكثر املصادر التي يمكن االعتامد

عليها للحصول عىل املادة العلمية ،وبشكل عام يمكن االعتامد عىل غالب املصادر
املطبوعة ،ولكن هناك بعض املصادر التي قد تكون حمل نظر ،ولذلك جيب

أال تستخدم إال عند الرضورة وبعد مشاورة املدرب الذي ُيرشف عىل إعداد
املتناظرين للمناظرة ،وعند القيام بالبحث سيكون من املفضل أن يعتمد الباحث عىل
املصادر اآلتية:

خمتصون يف جماالت معينة.
كتب يؤلفها كتَّاب ُّ

كتب تنرشها دور نرش موثوق هبا.
املوسوعات العلمية.

املقاالت املنشورة يف املجالت العلمية ،وغال ًبا ما تكون باللغة اإلنجليزية.
املصادر التي ينصح املدرب باستخدامها من بحوث منشورة ،وغريها.

املكتبات سواء املجانية أو املدفوعة التي من خالهلا يمكن للباحث قراءة مقاالت
علمية أو كتب عرب «اإلنرتنت».

ويف املقابل ،جيب عىل الباحث أن حياول جتنب املصادر اآلتية قدر املستطاع:
الصحف اليومية واجلرائد.
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البحث

خمتصني.
كتب يؤلفها كتَّاب غري ِّ

كتب تنرشها دور نرش مشكوك فيها.

أوراق ومقاالت ال ُيعرف مصدرها أو من كاتبها.

املنتديات ،واملواقع غري املنسوبة ملنظامت أو أشخاص معروفني.

 -2الشبكة المعلوماتية (اإلنترنت)

تتميز شبكة «اإلنرتنت» بسهولة االطالع عىل املعلومات ووفرة املادة العلمية،

ولكنها يف الوقت ذاته مصدر يفسح املجال لرتويج أخبار قد تكون كاذبة أو جمرد

إشاعات ،ولذلك جيب عىل املتناظر توخي احلذر عندما يأخذ أي معلومات من هذه
الشبكة ،وقد لوحظ أن العديد من املدرسني أو املرشفني ما زالوا ينظرون نظرة شك
وريبة جتاه «اإلنرتنت» وما ينرش فيه .لذا فإن الباحث لو احتاج الستخدام شبكة

«اإلنرتنت» ،جيب عليه أن يطبع الصفحة التي حصل عىل املعلومة منها ،وأن حيتفظ

بنسخة منها يف سجالته ،ألن املواقع تضع للتحديث باستمرار ،فاالحتفاظ بنسخة
ورقية مطبوعة يساعد عىل إثبات ما كُتب.

بشكل عام ،يمكن االعتامد عىل املواقع اآلتية عند البحث عن املعلومات:
املواقع الرتبوية والتي يشار إليها بـ«».edu

املواقع احلكومية والتي يشار إليها بـ«».gov

أما املواقع التي يشار إليها بـ« ».comأو « ».netأو « ».orgفيجب جتنبها وعدم

االعتامد عليها فهي غال ًبا ما تكون جتارية ،أو ملنظامت ربحية ،أو غري ربحية وهلا
أهدافها اخلاصة التي ال متُت إىل العلم واملعرفة بصلة.

البحث
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أيضا أن يتحاشى االعتامد عىل املصادر اآلتية:
جيب عىل الباحث ً
املواقع اإلخبارية ملؤسسات غري معروفة.

مواقع الصحف واجلرائد اليومية ،املعروفة بعدم نزاهتها.
األخبار التي تأيت عرب الربيد اإللكرتوين.

 -1-2موقع ويكيبيديا

موقع ويكيبديا موسوعة علمية تزودك بمعلومات عن كل يشء تقري ًبا ،ومن

الشوائب التي تشوب هذا املوقع أنه يستحدث بصورة مطردة ومستمرة ال تتوقف،

كام أن املقاالت التي تنرش يف املوقع تتم مراجعتها باستمرار من قبل كل من له رغبة
ُعرب املقاالت الواردة يف هذه املوقع أحيانًا عن وجهات نظر
يف ذلك ،عالوة عىل هذا ت ِّ

خاصة بأشخاص معينني ،ويكيبديا موقع مفيد ملن يرغب يف االطالع عىل موضوع
ما ،ولكنه ال يصلح مرج ًعا يمكن االعتامد عليه.

خاتمة
قدم هذا الكتاب املفاهيم واملصطلحات والعنارص األساسية لالتصال اخلطايب
ِ
ٍ
ِ
حي ُجي ِسد َ
أمجل
مثل هذا االتصال يف
تتطرق لفن املناظرة كمثال ٍّ
بشكل عا ٍّم ،كام َّ
ِ
صوره .فف ُّن التناظر هو األسلوب القديم احلديث إليصال الفكر الصحيح يف ثقافتنا
العربية واإلسالمية لألجيال املعارصة .من هذا املنطلق تعترب املناظرات املدرسية
إبدا ًعا خيلق ً
جيال سالحه العلم واملعرفة يف العامل العريب .وتَكم ُن أمهية املناظرة يف
كوهنا تساعد عىل احتواء اآلخر لتنمية الفكر العريب بوسيلة احلوار الرصني وإذكاء
روح النقاش احلضاري .هنا تتجىل رضورة استعامل املناظرة كأداة تعليمية جديدة يف
الطرف اآلخر عىل الرغم من االختالفات ِ
ِ
العرقية والدينية
املدارس ُت َع ِّلم كيفية تق ُّب ِل
والثقافية واللغوية وغريها.

ِ
ِ
واستاملة
املناظرة خمتلف ٌة ومتعددة ،فقد هتدف أحيانًا إىل اإلقنا ِع
أهداف
ِ
التوعية أو التسلية .واملناظر ُة جتسيدٌ واضح
املستمعني ،وأحيانًا أخرى تسعى إىل

ِ
اآلراء واختالفها ،ومناقشة القضايا اخلالفية من دون أن َي ُؤول ذلك إىل
لتصاد ِم
املهانة أو التحقري أو االهتام املتبادل أو التحامل الشخيص ،كام أهنا تتم َّيز بِك َْو ِهنا
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل
تراض وإنام متنح فرص ًة لتحليل القضايا املطروحة
اتفاق أو
ال تلص إىل
ِ
ُم ٍ
املناظرة كثرية ،فمنها ما هو تعليمي وتربوي وتثقيفي
عمق .وال شك أن فوائدَ
وتوعوي.

خامتة

خامتة

تطرق الكتاب إىل املحاور األساسية الثالثة التي ترتكز عليها املناظرة املدرسية،
ً
حتليال
أيضا
وهي :املحتوى ،واإلسرتاتيجية ،واألسلوب .وتضمن الكتاب ً
ِ
كونات ٍّ
احلجة،
ُمل
كل من هذه املحاور فتناول طريقة بناء موقف الفريق وكيفية بناء َّ
كام َّبني الصيغة التي ُت َقدم هبا املداخالت وطريقة القيام بتفنيد ما َي ِ
عرضه الفريق

ٍ
وتتطورُّ ،
ًّ
مستقال أو كتا ًبا .وما
فصل يف هذا العمل يصلح أن يكون بح ًثا
وكل
َّ
الفصول التي أوردناها إال نامذج وع ِّينات كان اهلدف منها فتح الباب أمام مزيد من
اإلسهامات واملبادرات .نرجو أن نكون قد ُو ِّفقنا يف إنجاز هذا العمل املتواضع وأن
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اخلصم.

ِ
ِ
اخلاص باإلسرتاتيجية حيث سلط الضوء
للمحور
عرضا
أيضا ً
وتضمن الكتاب ً
عىل أمهية ِ
ِ
ِ
بناء موقف الفريق ،ورضورة حتديد هدف الفريق والعمل اجلامعي ،كام
ِ
ِ
أيضا ح ِّي ًزا من
املناظرة.
املنوطة باملتحدثني يف
بني الكتاب األدوار
خصص الكتاب ً
َ
َ

فعرج عىل العنارص اللغوية
احلديث عن أسلوب اإللقاء وطريقة عرض اخلطابَ ،

والصوتية واحلركات والتعابري واإليامءات وغريها من املؤثرات التي ال ُيستهان
بدورها يف االتصال اخلطايب.

بام أن التحكيم جز ٌء ال يتجزأ من ُجمريات أي مناظرة ،فقد تناول الكتاب تفاصيل
عملي َة التحكيم باعتبارها املقياس األفضل للحكم عىل مصداقية املناظرة ومدى

فعاليتها وحتقيق أهدافها ،وهكذا أورد الكتاب التفاصيل املتعلقة بمعايري التحكيم

اخلاص
وتقييم عنارص املحتوى واإلسرتاتيجية واألسلوب .ومل يغفل الكتاب اجلز َء
َّ
نظرا ألمهية البحث يف إطار اإلعداد للمناظرة ،إذ إنه العامل الرئيس يف
بالبحث ً
إعداد املتناظر للمناظرة واالطالع عىل موضوعها ،كام يثري املناظرة ويذكي روح
املنافسة بني املتناظرين.

ختا ًما ،هذا العمل املتواضع وسيلة بسيطة ومتواضعة ..الغاية منها إثراء املكتبات
ٍ
رحلة مستمرة يف ِ
سرب
العامة واملدرسية عىل وجه التحديد .نرجو أن يكون بداي َة

أغوار فن املناظرة ،وما جاء يف الكتاب ليس إال بداية الطريق التي نُريد هلا أن تستمر
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ينال رضا القارئ املهتم بمجال املناظرات ،وأن يكون ناف ًعا حمق ًقا للغرض الذي كُتب

من أجله.

ونسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا ملا فيه اخلري للصالح العام.
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