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Abstract: This paper aims at studying the persuasion discourse on social
networks, many of which are various and numerous, which made it impossible
to contain easily, So this paper deliberately selected samples from these sites;
and Twitter was selected as a case of study, because a single tweet is restricted
to a number of alphabets. However, a tweeter will carefully work on selecting
his words and utilize only the appropriate words that can convey his message.
Therefore, the paper strictly focuses on the usages of language tools that a
twitter uses to persuade a receiver with a message. And the Language
strategies are one of the most prominent discourse strategies used by a sender
regardless of the authenticity or non-authenticity of the content. So in order to
achieve all these objectives, this paper focuses on collecting group of tweet that
possesses or utilizes the language tools, and also characterized with a politely
suitable content. However, the analysis of this discourse was basically a
descriptive analysis, and its application has followed the process of selecting
the tool, then expatiating the way the tools is utilized by analyzing how the
discourse context of the tweet has achieved the persuasion. Finally This paper
generally concluded that the persuasive discourse has a very dynamic
structure, and that has made it more complicated to be narrowed in a very
certain structure, in addition to that; senders tend to apply a more numeral
and diversified methods that are renewable in accordance to the sender's style
and language ability.
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امللخص :يهدف هذا البحث إىل حتليل اخلطاب اإلقناعي على مواقع التواصل االجتماعي،
يتخّي
تعّي على البحث أن ن
ولكثرة هذه املواقع االجتماعية ،وعدم إمكانية اإلملام جبميعها ،فقد ن
املغرد ملزم فيه بعدد حمدد من
مناذج وعينات من بعضها ،ولذلك اختّي موقع "تويرت"؛ ألن ن
احلروف ،فيسعى جاهدا إىل تقليص عدد كلماته ،ويتخّي منها ما حيقق به الغرض من الرسالة،
املغرد لتوليد إقناع
لذا كان صلب اهتمام البحث هو العناية ابآلليات اللغوية اليت يوظفها ن
املخاطب مبحتوى خطابه ،وهي من أهم االسرتاتيجيات اليت يهدف إليها املخاطب بغض النظر
عن مدى صحة احملتوى من عدمها أو صدقها من كذهبا .ولتحقيق هذا اهلدف ،اجته البحث
إىل مجع جمموعة من عينات التغريدات ،معتمدا على التغريدات اليت تتوفنر فيها اآلليات اللغوية
ووظنف فيها اسرتاتيجيات لغوية ،وتكون -يف الوقت نفسه -مالئمة لآلداب العامة من حيث
ُ
حمتواها ،بعيدة عن التعبّيات الساقطة .أما حتليل هذه اخلطاابت فقد كانت ذات مسة وصفية،
حبيث يعمد البحث إىل حتديد االسرتاتيجية اللغوية يف اخلطاب ،مث يبّي كيفية توظيفها من خالل
املغرد لتوليد اإلقناع .وقد خلص البحث يف أبرز نتائجه
حتليل سياق اخلطاب اليت وظفها فيها ن
العامة إىل أن اخلطاب اإلقناعي خطاب ديناميكي من الطراز األول ،إذ إن املرسل كثّيا ما يتوجه
إىل توليد لليات متعددة واسرتاتيجيات تختلفة ،تختاهها تلقائيا طاملا أن لديه قناعات بقدهة هذه
االسرتاتيجية على التأثّي يف املتلقي ،بناء على ذلك يتوجه -غالبا -إىل توظيف كثّي من اآلليات
اللغوية اليت تتجدد معها البنية اللغوية للخطاب على حسب أسلوبه ومقدهته اللغوية.
كلمات داللية :اخلطاب ،اإلقناع ،التواصل االجتماعي ،اللغة ،البنية.

املقدمة
أضحى اخلطاب قضية جوهرية يف اللسانيات املعاصرة ،وصاه حتديد ما هو اخلطاب أمر
ابلغ التعقيد حىت مل تفتأ الدهاسات واألحباث املتنوعة تتجاذب حىت وقت قريب حقيقة اخلطاب
وماهياته وحمدداته وأشكال بنائه.
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من هنا قد تتحدد مشكلة الدهاسة وأمهيتها يف ضروهة استقصاء نوع من أنواع اخلطاب،
أو نقول هصد وظيفة من أهم وظائفه بل أبرزها وأغلبها متماشيا مع االجتاه الذي يرى عدم خلو
أي خطاب بشري مكتمل األطراف (املرسل – الرسالة – املرسل إليه) من الوظيفة اإلقناعية.
فإذا كان ما زال حتديد ماهية اخلطاب وحمدداته وبينته بؤهة اهتمام الدهاسات املعاصرة ،فإن
اإلشكالية اليت سّيثها أحد وظائفه إن مل يكن ابألمهية نفسها فلن تقل عنها كثّيا.
وقد هدفت الدهاسة إىل اإلجابة عما طرح من التساؤالت املعينة على بلوهة فكرة الدهاسة،
وتتحدد يف النقاط التالية:
 ما هي حمددات اخلطاب اإلقناعي ،وكيف يتجلى اخلطاب اإلقناعي من حيث شكلهوبنائه اللغوي؟
 ما هي مقومات اخلطاب اإلقناعي؟ مث ما مدى إمكانية الوقوف على مربهات أو مسوغات إنتاج هذا النوع من اخلطاباللغوي؟ وكيف توظف مقومات اخلطاب اإلقناعي يف ضوء خطاابت التواصل
االجتماعي؟
منهجية البحث
اعتمدت هذه الدهاسة على املنهج االنتقائي الوصفي ،حيث هدفت الدهاسة إىل انتقاء
بعض التغريدات من جمموعة التغريدات اليت تعترب كما هائال ،وقد يكون من الصعب اإلحاطة
هبا مجيعا ،واعتباه التغريدات املنتقاة عينات ومناذج ميكن االستدالل من خالهلا على النماذج
األخرى املرتوكة ،مث حتليلها ووصف األداة اللغوية اليت استعان هبا املرسل لتحقيق وظيفة إقناع
املرسل.
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لقد انتقت الدهاسة سبع تغريدات جملموعة من املغردين ،وهذه التغريدات كلها من موقع
التواصل االجتماعي تويرت ( ،)Twitterويتمثل سبب اقتصاه البحث على هذا املوقع ،أن من
أبرز مميزاهتا :أهنا ال تتيح للمغرد سوى عدد حمدود من احلروف ،فلذلك يسعى املغرد جاهدا إىل
ختّي كلمات موجزة مقتضبة تعرب عن هأيه خّي متثيل ،وحيشر فيها األدوات اللغوية وغّيها مما
ن
يساعده على حتقيق أهم اسرتاتيجيات الرسالة وهو اإلقناع.
وقد انتهجت الدهاسة يف حتليل هذه التغريدات املنهج الوصفي ،وذلك ابتباع اآلليات
املنهجية اآلتية:
أوال :ذكر اآللية اللغوية ووصفها بشكل موجز ،حبيث يعترب هذا الوصف ممهدا ملا تتجه
الرسالة إىل استخراجها من التغريدة.
اثنيا :إضافة التغريدة يف شكلها األصلي من دون إجراء أي تعديل عليها ،وتتضح فيها
املغرد ،واحلساب ،واتهيخ التغريدة.
اسم ن
اثلثا :استخراج اآللية اللغوية من التغريدة ،ووصفها ،وإبراز كيف تتضافر عناصر اخلطاب
األخرى جبانب هذه اآللية يف حتقيق وظيفة اإلقناع لدى املتلقي.
نتائج الدراسة وحتليلها
خلص الباحث إىل النتائج اآلتية )1( :يتحدد اخلطاب اإلقناعي من حيث اهلدف الذي
هامه املرسل إلنتاج اخلطاب ،وذلك ابعتباه اإلقناع أحد أهم وظائف اللغة وأبرزها ،ويسوغ
الستخدامه – أي اخلطاب اإلقناعي -خلوه من مماهسة سلطة غّي لغوية ،ال سيما وحنن نعيش
عصرا احنسر فيه دوه السلطة غّي اللغوية إىل تخاطبة العقل وإقناعه بوجهة نظر معّي من خالل
اللغة )2( .يتوفر يف خطاب التواصل االجتماعي األطراف املتوفرة يف أي هسالة لغوية ،حبيث
يقابل املرسل املغرد ،والرسالة يقابلها التغريدة ،واملرسل إليه هو املتلقي اإللكرتوين املتصفح للموقع،
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والذي يتفاعل بطريقة أو أبخرى مع الرسالة ،وإمنا يتمثل الفرق يف أن املرسل غليه يف اخلطاب
العادي حمدد معلوم وقد ال يكون معلوما يف بعض احلاالت ،بينما ميثل املرسل إليه يف خطاب
التواصل االجتماعي فضاء وعدد ال حمدود من الناس )3( .إن الوقوف على بنية حمددة للشكل
اللغوي الذي يصاغ فيها اخلطاب اإلقناعي أمر ابلغ الصعوبة نظرا للسمات اليت اتسم هبا اخلطاب
نفسه ،وكذلك اخلصائص اللغوية اليت اتصف هبا اخلطاب اإلقناعي ،وتعد اإلبداعية من أبرز
هذه اخلصائص )4( .ال ميكن الركون إىل قالب لغوي معّي للخطاب اإلقناعي ،لذا فقد تعددت
األدوات والتقنيات واآلليات اللغوية املوظفة لصياغة اخلطاب اإلقناعي يف مواقع التواصل
االجتماعي ،فقد وقف البحث من بّي هذه اآلليات اللغوية على التكراه ،ثنائية السلب
واإلجياب ،األفعال اللغوية ،ألفاظ التعليل ،وأخّيا اإلشاهايت ،والغرض من كل هذه اآللية إقناع
مجهوه املتلقّي ابلفكرة أو الرأي الذي يراه املغرد.
ماهية اخلطاب اإلقناعي وحمدداته
إن من أبرز ما ميينز دهاسة هذا النوع من اخلطاب اللغوي إيغاله الشديد يف استخدام اللغة

العادية اليت يوظنف يف تختلف مستوايت احلياة اليومية للبشر؛ حيث يكون هذا اخلطاب خاليا

من مماهسة بعض السلطات غّي اللغوية ،بل يستعّي ابلوسائل اإلقناعية القبلية أو الوسائل
اإلقناعية اخلطابية ،ومها نوعان من أنواع السلطة اللغوية –وإن كانت غّي مباشرة-؛ إذ إن املرسل
مياهس من خالهلما سلطة غّي مباشرة يهدف هبا إىل إقناع املتلقي.
ومما يساعد على إبراز األدوات أو الوسائل اللغوية للخطاب اإلقناعي –إضافة إىل ما
سبق -على مواقع التواصل االجتماعي ،أن خطابه ليس كخطاب اخلطب املنربية الدينية أو
غّيها من أنواع اخلطاب اليت تتسم بطبيعة مماهستها السلطة الزمانية كإلقائها يف يوم اجلمعة –
مثال -أو العيد ،وكذلك السلطة املكانية إبلقائها يف احلرم املكي أو املدين – مثال -والسلطة
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الشخصية مثل مكانة اخلطيب يف اجملتمع ككونه مفتيا أو شخصية دينية ذات منزلة عالية يف
اجملتمع ).(AlMaiman 2009
مفهوم اخلطاب اإلقناعي
سيتجه الباحث يف هذه النقطة من البحث إىل اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت ميكن
تلخيصها يف :ما هي حمددات اخلطاب اإلقناعي من حيث ماهيته وشكل بنائه اللغوي؟
تتحدد ماهية اخلطاب اإلقناعي من خالل تلك التعريفات الكثّية اليت ق ندمت بّي يديه،
كل منها إىل معرفة حقيقتها من أجل الوقوف على املالمح احمل نِّددة اليت إذا توافرت مجلة
يهدف ن
ٍ
ٍ
ووظيفة إقناعية ،ولكن ملا كانت مهمة
خطاب ما حكم عليه أنه ذو طاب ٍع
من هذه املالمح يف
حتديد هذه املالمح شاقة وكانت مرجعية هذه الصعوبة – حسب ما الحظ الباحث -عائدة
إىل إشكالية حتديد تلك املقولة الواسعة عن ما هو اخلطاب؟ انسحبت اإلشكالية نفسها إىل
لكن صعوبتها ال
حتديد ماهية اخلطاب اإلقناعي وهو فرع صغّي داخل الفرع الكبّي للخطاب .ن
تعين ابلضروهة عدم حماولة حثيثة إلجياد منطلق حمدد ينطلق منه البحث يف دهاسته؛ فلو عدان

قليال إىل أصل توظيف الكلمة ( )Persuasionأو ( )To Persuadeجند أنه "مصطلح قدمي اهلدف
احلصول على السلطة يف احملكمة ) ، (Altikriti 2016ويدل يف معجم  Websterعلى "محل
احملاجة أو تقدمي األدلة"
شخص ما على أن يص ندق شيئا ما ،وذلك إما بواسطة السؤال أو ن
يتوسل هبا املرسل لتقوية
) ،(Merriam-Webster 2003فيقدم هذا التعريف االسرتاتيجيات اليت ن

خطابه اإلقناعي ودعمه.

وابلوقوف على التعريفات االصطالحية التخصصية للخطاب اإلقناعي ،جند سّيل يعرفه
من حيث عنايته ابألفعال اللغوية أبنه" :خطاب فعل توجيهي يهدف فيه املتكلم إىل أن جيعل
السامع (املتلقي) يقوم بعمل أو حدث ما") ، (Altikriti 2016ويهدف تعريفه هذا من خالل
حمتواه إىل وصف نوعية الفعل اللغوي الذي ينتجه املتكلم بغية محل السامع على إجناز الفعل،
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وعرف الكوف
حبيث يكون فعال توجيهيا يرتتب عليه إجناز املرسل إليه للفعل (املطلوب منه) .ن

(  )Robinson Lakoffاخلطاب اإلقناعي أبنه" :حماولة غّي تبادلية أو هغبة طرف تغيّي سلوك

أو شعوه أو هغبة أو وجهة نظر لطرف لخر من خالل التواصل) ،(Lakoff 1981ويهدف هبذا
التعريف إىل حتديد السمة األساسية يف اخلطاب اإلقناعي؛ فيع ند اخلطاب اإلقناعي – بناء على
ذلك -نوع من أنواع اخلطاابت غّي التبادلية ،ينتجه املرسل من غّي أن يرتقنب هدا خطابيا من
املتلقي وإمنا ينتظر منه ابملقابل تغيّي وجهة نظره جتاه أمر ما أو تبديل سلوكه جتاه قضية ما.
ويقاهب تعريف

()Robert Bostrom

تعريف الكوف يف أن اخلطاب اإلقناعي يتح ندد أبنه

"نشاط تواصلي ينتج عنه تصديق أو اختاذ موقف أو سلوك أو تغيّيه" ( ،)Ross 1990حبيث
بىن هو اآلخر هذا النوع من اخلطاب أبنه حيدث تصديقا لدى املتلقى ،وعليه يتخذ موققا أو
سلوكا أو يغّيه.
يستنتج مما سبق أهنا مجيعا حتمل عنصرا مشرتكا بينها على الرغم من وصف سّيل هلذا
النوع من اخلطاب من وجهة عنايته ابألفعال اللغوية ،وتعريف الكوف من حيث أبرز مسة هذا
اخلطاب ،وعلى الرغم من ذلك جيمعهم مجيعا عنصر مشرتك يتمثل يف استهداف هذا اخلطاب
محل املتلقي على شيء ما قد ال يكون هاغبا فيه ،أو تغيّي موقفه أو هأيه أو سلوكه ابللغة
(اخلطاب) ،فكلها تتفق يف أن هذا اخلطاب يؤدي وظيفة واحدة هي اإلقناع؛ ويؤكد الشهري
ؤسس على إسرتاتيجية اإلقناع فإنه ال
أنه ابالعتماد على معياه اهلدف من اخلطاب والذي يُ َّ
ميكن أن تخلو أي خطاب من اإلقناع ،فهو شرط أساسي يف اخلطاب ألنه إذا خلت من األدلة
املؤيندة للفكرة فإنه ال يؤدي الغرض الذي قيل من أجله ) ،(Syahri 2004لذا تع ند اإلقناع من

أهم وظيفة اللغة؛ لقدههتا على احتواء سلوك معّي لدى اإلنسان والسيطرة عليه ،وقد استخدمت

سجل التاهيخ جناح ادولف هتلر
اللغة كثّيا هلذه الوظيفة وابألخص يف اخلطاابت السياسية؛ فقد َّ
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()Adolf Hitler

ابللغة

وذلك من أجل براعته وقدهته يف إقناع املاليّي من الناس بوجهة نظره وهأيه

)(Arafeh 1995

.

من هنا يتجلنى تلك األمهية اليت ينبغي أن يؤسس عليها اخلطاب الذي يهدف إىل أداء
الوظيفة اإلقناعية ،ويربز كذلك ضروهة العناية بذلك النوع من اخلطاب ،وهذه الضروهة هي اليت
حتملنا على التساؤل عن كيفية إنتاج هذا النوع من اخلطاب؛ وبصياغة أكثر إشكالية أي ما
يسوغ إلنتاجه؟
الذي يربه هلذا النوع من اخلطاب؟ أو نتساءل عما الذي ن

يسوغ الستعمال االسرتاتيجية اإلقناعية أموه أبرزها):(Syahri 2004
يذكر الشهري أن مما ن

 أن ما ينتج عن هذا النوع من اخلطاب يبقى ذا أثر أدوم يف املتلقي ،ألنه يؤدي إىل
االقتناع الذايت لدى املرسل إليه ،هذا االقتناع يكون خاليا من إكراه أو قوة.
 أن هذا النوع من االسرتاتيجية غدا هو األكثر استخداما يف العصر احلديث ،حىت إن
صاحب السلطة يفضل استخدامها إذ يراعي تلك الثقافة املتفتحة لدى املتلقي.
 أضحت نتائجها ملموسة يف كثّي من امليادين وأمهها الرتبوية وقبول الفكرة أبسلوب
علمي.
بنية اخلطاب اإلقناعي
يهدف هذا املبحث إىل استجالء بنية اخلطاب اإلقناعي من انحيتّي؛ األوىل من حيث
بنيتها اإلنتاجية أي األطراف املشاهكّي فيها وهي البنية اخلاهجية للخطاب ،واألخرى من حيث
االسرتاتيجية اليت يبىن عليها اخلطاب ،ويبلوه لكل من هاتّي الناحيتّي التساؤالت اآلتية :ما هي
مقومات إنتاج اخلطاب اإلقناعي؟ وكيف توظف هذه املقومات يف ضوء خطاابت مواقع التواصل
االجتماعي لبناء هذا النوع من اخلطاب لغواي ليؤدي يف النهاية وظيفتها األساسية اليت هي
اإلقناع؟
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لعل مما جيده الوقوف عليه قبل الدخول يف احلديث عن بنية اخلطاب اإلقناعي يف مواقع
التواصل االجتماعي ،معرفة أطرافه اليت ال تكاد ختتلف عن أطراف الرسالة ،ولكن الطرافة فيها
تكمن يف عملية اإلسقاط املتطابق على أطراف التواصل االجتماعي ،ولعلنا عند إهادة التأصيل
ألصول اإلقناع ،جند تصنيف أهسطو لإلقناع إىل ثالثة أنواع ) ،(Al-Masyhur 2017وسيحاول
الباحث –بناء على مقاهبة بعض األحباث -1سحب هذه األنواع الثالثة على األطراف الثالثة
املشاهكة يف خطاب مواقع التواصل االجتماعي-:
اإلثوس )/(Ethosاملرسل/الواجهة :وهو ما يكون بكيفية املتكلم ومسته؛ وهو اإلقناع

.1

بواسطة كالم املنشئ أي حمتواه إضافة إىل صوهة املتكلم وشخصيته اليت يظهرها للمتلقي
من صدق وأخالق وغّيها مما جيعله أهال للثقة والتصديق ألن الناس يصدقون من عُرف
عنه الصدق واألمانة ،وقد يكون اإلثوس قبليا وهي صوهة املتكلم لدى املتلقي قبل
اخلطاب ويشمل السلطة والصدق الذي يتمتع به ،وقد يكون اإلثوس خطابيا وهي
صوهة ِّ
املرسل املرتبطة ابملتلقي اثناء اخلطاب من خالل استخدام شهادات املختصّي
وضرب األمثلة االفرتاضية والواقعية واستخدام اإلحصاءات واالقتباسات(Al-Masyhur

).2017
جند يف تويرت الواجهة أو ( )Bioيف الفيسبوك ،وكالمها أول ما يطلع عليه اجلمهوه الرقمي
للتعرف على الكاتب الرقمي ،من هنا يظهر مدى متثل املعلومات اليت حيويها على خلق
نوع من الصدق واالطمئنان إىل اخلطاب الذي سينتجه صاحب الواجهة ،فالواجهة يف
تويرت وفيسبوك -مثال -تتكون من "ملف شخصي حيتوي على موضعّي لصوهتّي وعدة
 1هو حبث موسى املشاهي الذي تناول هذه العناصر موظفا تويرت منوذجا بعنوان " :حنو بالغة إقناع هقمية تنظّيا وتطبيقا:
تويرت منوذجا دهاسة يف ضوء هؤية أهسطو" ،ينظر :املشاهي ،موسى ( .)1437حنو بالغة إقناع هقمية تنظّيا وتطبيقا:
تويرت منوذجا دهاسة يف ضوء هؤية أهسطو .جملة جامعة أم القرى لعوم اللغات ولداهبا.190-158 .
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خاانت يقوم الكاتب الرقمي بتعبئتها كيفما يشاء لتكون واجهة له ،املوضع األول لوضع
صوهة للملف الشخصي ،واملوضع الثاين الختياه صوهة خلفية(Al-Masyari 2016)"...

 ،إن ما تسعى هذه الواجهة لإلجابة عنه يتمثل يف مدى قدهة الفرد على إنشاء وخلق
هسالة غّي مباشرة يقنع هبا مجهوهه ،حبيث يقتنع املتلقون ابلعمليات الالحقة من إنتاج
اخلطاابت املباشرة؛ وهي األصوات اللغوية املركبة اليت يهدف هبا املرسل إىل مماهسة
إحدى وظائف التواصل أو

التخاطب).(Al-Masyari 2016

فالسؤال الذي يطرحه كل فرد من اجلمهوه على نفسه هو :ملاذا ينبغي أن استمع ملا
يقوله هذا اإلنسان؟ ،أو بعباهة أكثر تالؤما مع تويرت :مل ينبغي أن أضغط على زه املتابعة
فأاتبع هذا الكاتب الرقمي ،أو أضغط زه اإلعجاب على منشوهه على الفيسبوك،
ابعتباهمها عمليتّي تعكسان مدى هضا اجلمهوه الرقمي عن احملتوى ،أو على األقل مها
مرلة تعكس القناعة اليت أحدثتها التغريدة أو املنشوه لدى املتلقي ،فصوهة الكاتب
الرقمي وهو يرتد ي معطف األطباء األبيض تدل على أنه طبيب يعمل يف إحدى
العيادات ،أو صوهته وهو ممسك بقلم ومنهمك بكتابة شيء ما فتوحي أبنه إنسان
مثقف ومفكر ،...وكذلك البياانت الشخصية مكون مهم ،ابتداء من طريقة عرض
االسم ،فاحتواء االسم على لقب قبله؛ مثل( :د .فالن) أو (م.فالن) ،يوحي كله بطبيعة
هتبة الكاتب الرقمي الوظيفية أو العلمية ،...والنبذة التعريفية اليت يكتبها الكاتب الرقمي
تساهم يف خلق الثقة ،فذكر الكاتب الرقمي على سبيل املثال أن له ثالثة كتب مطبوعة
يوحي للجمهوه الرقمي أبنه كاتب مثقف وانجح يف عامل الكتابة"

(Al-Masyari

).2016
فتكون الواجهة أو ( )Bioمبثابة اإلثوس الذي يتش نكل منه عنصر أساسي سابق لإلطاه
اللغوي ،فيؤدي هذا العنصر دوها هاما يف تش نكل ثقة املرسل إليه ابملرسل ،فهي السلطة
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القبلية اليت مياهسها املرسل بشكل غّي مباشر على املرسل إليه؛ إذ حيدث يف إطاه
الالوعي للمرسل إليه عندما يستقبل هذه الرسائل غّي املباشرة ).(Al-Masyari 2016
.2

اللوجوس (/ )Logosالرسالة/التغريدة أو املنشوه :ما يكون ابلكالم نفسه؛

وذلك ابستخدام سبل تختلفة إلثبات القول مثل سوق احلجج والرباهّي واالستدالل
املنطقي ).(Al-Masyhur 2017
يشمل اللوجوس ما اصطلح عليه يف تويرت بـالتغريدة وحمتوايت ما تندهج حتتها من إعادة
للتغريدة

()Retweet

ويف الفيسبوك بـاملنشوه

()Post

وحمتوايت ما تندهج حتته من

التعليقات ( ،)Commentsوهو الذي يهدف إىل إحداث إحدى وظائف اللغة هي
الوظيفة اإلقناعية ).(Al-Masyari 2016
.3

الباثوس (/ )Pathosاملرسل إليه /اجلمهوه الرقمي -:ما يكون بتهيئة السامع واستداهجه؛
ويعىن ابستثاهة عواطف املتلقي وذلك من حيث التطرق أثناء احلديث إىل حاجاته
وقيمه ،وكذلك بتوظيف اللغة املشحونة بكثّي من التعبّيات القادهة على إاثهة العواطف
لدى اجلمهوه).(Al-Masyhur 2017
املوجهة إليه هي اليت تولند
ترتبط هذه النقطة األخّية ابلنقطة السابقة ،إذ إن الرسالة ن

االنفعال الذي يرغب املرسل يف إحداثه معتمدا على مدى كثافة التعبّيات املستخدمة،
واألدوات اللغوية اليت يبثها املرسل من أجل املسامهة يف حتقيق أهدافه ،ويتولد من حتقيق
هذه األهداف على تويرت إعادة املرسل إليه التغريدة ابلتعليق عليها أو بدون ،وكذلك
ضغط زه إعجاب واالحتفاظ هبا يف املفضالت ،أو التعليق على املنشوه على الفيسبوك
أو إعادة نشر املنشوه أو زه اإلعجاب ،وهذه هدود أفعال املرسل إليه الظاهري الذي
من خالله ميكن للمالحظ تفسّي مدى حدوث االقتناع من

عدمه (Al-Masyari

).2016
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هذه هي العناصر الثالثة ألي عملية تواصلية (املرسل – الرسالة – املستقبِّل) ،فإقناع
ِّ
املرسل املستقبل من خالل استدهاجه
املرسل املستقبِّ َل يكون بواسط مسته وخلقه ،ويستهدف
ُ
وحتريك عواطفه املتعلقة ابلرسالة (الكالم) نفسها وما حتملها من إثبااتت ،فنجد هنا اإلثوس
يقابل املرسل ،واللوجوس يقابل الرسالة اليت هي موضوع الكالم ،والباثوس يقابل املستقبِّل أو
املتلقي.
أما من حيث بنية اسرتاتيجية اخلطاب اإلقناعي يف مواقع التواص االجتماعي (مدونة
الدهاسة) ،فإن اإلشكالية احمليطة ببنية اخلطاب اإلقناعي واسرتاتيجياته كثّية؛ إذ إن األحباث
تتجه إىل إقراه بنية ما بناء على نوع اخلطاب الذي عنيت تلك األحباث بدهاسته ،فتختلف بنية
اخلطاب اإلقناعي الديين عن اخلطاب اإلقناعي السياسي إخل ،لكن هل ميكن الركون إىل أحد
هذه القوالب اللغوية اليت ُشيِّند فيها للخطاب اإلقناعي قالب لغوي خاص به؟ قد يبدو لوهلة

أن القضية سهلة ما دام من شأن الباحث أن يساهم بطبيعة احلال يف بلوهة اخلطاب اإلقناعي

اخلاص مبواقع التواصل االجتماعي وتصميمه ،وحتدد أُطره ،وعلى الرغم من ذلك ال ميكن
االستسالم للفكرة؛ ألن من أهم ما مييز اخلطاب اإلقناعي جتدده وعدم التزامه ببنية حمددة
موحدة؛ وهذا ما ذكره الكوف يف سياق حتديد اخلطاب اإلقناعي أبنه خطاب جتديدي إبداعي
يفرق بّي نوعّي من اخلطاب هو اخلطاب اليومي وهو اخلطاب الروتيين
( ،)Noveltyوهو بذلك ن
يف احلواهات العادية اليت جتري بّي الناس يف العادات والتجمعات املختلفة نبدؤها غالبا بـ ()Hello

وينتهي بـ ( ،)Good byeولكن اخلطاب اإلقناعي مغاير ملا سبق ،فهو خطاب إبداعي من الطراز
األول ،يتجلى يف مستوايت لغوية متعددة منها املستوى املعجمي يف خلق كلمات وتعبّيات
جديدة

()Neologisms

تركيبيا ودالليا وتداوليا يف طريقة عرض حمتوايت اخلطاب للمتلقّي

أبسلوب شيق مباشر وغّي
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لذا فإنه ال ميكن االعتماد على قالب لغوي حمدد يتولند منه أو على غراهه أمثلة إىل ما ال
هناية ،وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك ال يربه عدم البحث عن بنيته ودهاسة أشكاله ،لذلك
سيتجه البحث أوال إىل التصنيفات اليت طرحت بّي يدي القضية ،مث جييب البحث عن
التساؤالت اآلتية :ما هي بنية اخلطاب اإلقناعي الغالبة يف اللغة العربية بناء على عاداهتا اللغوية
وثقافة املتكلمّي هبا يف إقناع املتلقي؟ مث كيف ميكن الوقوف على البىن اليت جتنح إليه العرب
عند إهادة بناء اخلطاب اإلقناعي؟
تصنف االسرتاتيجية اإلقناعية حسب بّيملان
وأولربتختس

))Chaïm Perelman 1984

() Lucie Olbrechts-Tyteca 1987

إىل اإلقناع املنطقي

(،)Quasiological Persuation

واإلقناع احلضوهي أو التقدميي( )Presentational Persuationويُعىن هذا الصنف أبساليب
اإلقناع ،كما يهدف إىل جعل الدعوى حاضرة يف ذاكرة املتلقي ووعيه ،وذلك عرب استخدام
مجلة من األساليب؛ كالتكراه ،وكذلك إعادة صياغة احملتوى

()Paraphrasing

وغّيمها،

والتصنيف الثالث هو ( )Analogyأي املشاهبة ويكون بتوظيف القصص واألمثال من خالل
املقاهنة بّي احلالة السابقة والراهنة ).(Altikriti 2016
وقد أكد بعض الدهاسات على أن اإلقناع التقدميي هو الشائع يف الثقافة العربية ولغتها؛
وذلك ألن املتحدثّي يسعون غالبا إىل حتقيق اإلقناع من خالل توظيف األسلوب اللغوي للتأثّي
على املتلقي ،وال يعمدون غالبا إىل األسلوب املنطقي كما هو احلال يف اللغة اإلجنليزية مثال،
وبذلك فإن أغلب اإل قناع يف اللغة العربية متعلق أبسلوب تقدمي الفكرة وعرضها؛ بل إن سلطة
تقدمي الفكرة كامنة يف سلطة األسلوب ابعتباهه أسلواب حجاجيا؛ فتظهر احلمولة احلجاجية من
خالل توظيف خصائص لغوية معينة ) ،(Touria 2006ولعل من أبرز هذه اخلصائص املؤثرة يف
اللغة اإلقناعية ):(Arafeh 1995
.1
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.2

اخلطاب املباشر للمتلقي ابستخدام اإلشاهايت اخلطابية مثل" :أنت".

.3

استخدام إشاهايت اجلمع للمتكلمّي مثل "حنن" ،وهذا من شأنه أن يساعد املتكلم
على إشعاه املتلقي بنوع من احتوائه داخل اخلطاب ،فيحمله هذا العنصر اللغوي
على املوافقة على هؤية األشياء أو األموه من زاوية املتكلم.

.4

املطابقة وذلك بوضع األموه أو األشياء املتضادين إبزاء بعضهما حىت تشعر املتلقي
ابلتناقض بينهما ويؤثر فيه.

.5

اخلطاب التلميحي وذلك ابإلشاهة إىل نوع من قصة أو مثل أو فلكلوه.

وأضيف -إىل ما سبق -أن من األساليب اليت يوظفها العرب لتحقيق اإلقناع استخدام
اإلقناع التقدميي الذي يعتمد على أساليب متنوعة منها استخدام مجل مرتابطة ،وتوظيف اإليقاع
والتنغيم يف التعبّي ،وكذلك استخدام الكلمات البصرية مثل الحظ ،انظر ،تصوه...إخل (Touria
).2006

تطبيقات يف األدوات اللغوية للخطاب اإلقناعي يف مواقع التواصل االجتماعي
سيحاول الباحث يف هذا املبحث أن يرصد بُىن ولليات وتقنيات حتتوي على ألفاظ
وأدوات وتراكيب وأساليب يغلب وقوعها يف اخلطاب فيؤدي إىل اقتناع املرسل إليه أو املخاطب
أو املتلقي

)(AlMaiman 2009

ابملعىن املقصود من اخلطاب ،ونظرا لغزاهة النماذج اليت ميكن

االعتماد عليها واليت ابلتايل قد يؤدي سوقها مجيعا إىل أن يطول البحث حىت إىل ما ال هناية
وحشوها أبمثلة قد يستدل عليها ببعضها ،لذلك فقد اعتمد الباحث على منوذج أو منوذجّي
لكل من اآلليات واألدوات املذكوهة:
مثاال ٍن
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أوال :التكرار-:
يع ند التكراه يف املنظوه اللساين احلديث أحد أهم لليات السبك املعجمي ،وذلك أبن
املكره إىل لفظ لخر سابق مرادف ،أو مرادف قريب)،(Halliday 1983
حييل املتكلم اللفظ ن
فيوظنف التكراه ابعتباهه للية من اآلليات اللغوية للخطاب اإلقناعي حّي تعاد الكلمة بلفظها
ومعناها يف القول مرتّي فصاعدا لنكتة ،وهتدف هذه اآللية إىل أداء دوه التكافؤ الداليل ،وذلك
حّي حيدث تبادل الدوال املكرهة أماكنها داخل نسيج اخلطاب) ، (Nazal 2013ويتضح ذلك
يوهد مرة أخرى جمردا
حّي يذكر الدال (الكلمة) للمرة األوىل وينسب إليها أفعال أو أحداث ،مث َ
من هذه األفعال ،أو نسبة جمموعة مغايرة من األفعال إليها ،ويدخل يف هذا اإلطاه جميء الدال

مثبتا مرة ومنفيا مرة أخرى.
وتتضح للية التكراه اللغوية أكثر عرب اختاذ هذه التغريدة منوذجا:

برز يف هذا اخلطاب الدال وهو كلمة "التسامح" يف سياق يكاد يكون واحدا ،حيث
ُوظف الدال يف حالة لغوية واحدة ميكن اعتباهها حموه املوضوع ونقطة تبئّي اخلطاب ،فعلى الرغم
من أن الدال نفسه قد كرته يف احلالة نفسها إال أن االستمراهية اليت اكتسبها من خالل سياق

اخلطاب تختلفة ،فيفيد توظيف الدال األول "التسامح هو "...كأن املرسل حصر اخلطاب يف
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املفهوم املسرود بعده أبنه" :قبول مجيع أنواع االختالف يف العقيدة واللون واجلنس" ،وهمبا
ليكتسب هذا الدال مشروعية أكثر كرهه املرسل يف اإلطاه نفسه أبن "التسامح قيمة "...عرب
إعطائه مدلوال ال تختلف عن األول وإمنا يضيف املدلول عنصرا جديدا على الدال املكره ابعتباهه
"قيمة عالية جتعل الناس سواسية وعلى صف واحد" ،مث وظنفت التغريدة أسلواب لخر هو حذف
الدال "التسامح" وذلك حّي وضعه يف اإلطاه اللغوي الذي تخالف اإلطاه الذي وضع فيه مبتدأ
هو النفي؛ فقد كرهت التغريدة بشكل غّي مباشر الدال مرة اثلثة ،وكأهنا تقره ما يلي" :وليس
التسامح قبول التطرف واإلههاب ،"...واحلالة نفسه يف" :وليس التسامح قبول جرائم،"...
وبذلك تكون التغريدة قد صاحبت املوضوع من أول كلمة يف اخلطاب حىت منتهاه .إن التكراه
ابلتوازي أو الصياغة املوازية ( )Rephrasingيعىن إبلباس الدعوى أو إعادة إلباسها إيقاعات
نغمية متغّية عن الكلمات ،اهلدف منه استحضاه الشيء أمام اإلنسان حىت يتعلق به شعوهه
) ، (Johnstone 1983فالبناء الذي اختذه هذا النوع من اخلطاب حلدوث االقتناع لدى املتلقي
هو توظيف للية تكراه الدوال من خالل تبادهلا األدواه يف اخلطاب بّي اإلثبات والنفي.
ولعل مما يساند هذا التحليل ما ذكره (الكوف) سابقا عن إبداعية اخلطاب القناعي،
فقد أوهد من بّي أمثلة هذه اإلبداعية "حذف املسند" ( ،)Absence of Subjectsولعل من
الثابت يف اللغة العربية أن األصل ذكر املسند وإمنا حيذف ألسباب وحاالت وشروط حمددة؛ لذا
فقد علنق (الكوف) قائال" :إن تخالفة مبادئ االتفاق ليس يف األسلوب فقط ،بل إنه قد يتجاوز
ذلك ليشمل القواعد اليت تواطأ الناس عليها أحياان").(Lakoff 1981
ثنائية اإلثبات والنفي /السلب واإلجياب-:
أتيت هذه الثنائية يف اخلطاب على سبيل املطابقة وذلك أبن ينشئ املرسل خطابه على
متضادين من األموه واألشياء ،ويضعهما إزاء بعضهما حىت يشعر املتلقي ابلتناقض املوجود
بينهما ،وابلتايل تؤثر هذه اآللية يف االقتناع برؤية املرسل).(Arafeh 1995
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وجتده اإلشاهة إىل أنه ليس املراد من املطابقة هنا ذلك املفهوم البالغي الذي ينص على
أهنا" :مجع بّي شئّي متضادين" ،وإمنا أخرجها الباحث من هذا املفهوم الضيق إىل مفهوم أوسع
يشمل املطابقة من خالل أسلوبّي تختلفّي يف خطاب واحد من أجل إحداث املفاهقة ،سواء
أكان األسلوب على سبيل املقاهنة كما يف تغريدة (أ):

تغريدة (أ)
مل تعتمد التغريدة على للية لغوية حم نددة ،وإمنا يستنتج هذا التضاد من خالل اخلطاب،

فقد اختذ هذا اخلطاب طريقة السرد احلواهي ليقنع املتلقي بفكرته؛ فبين اخلطاب اإلقناعي على
للية إىل املقاهنة حبيث عرض أمام املتلقي اجتاهّي لفكرة واحدة ،يهدف كل منهما إىل إقناع
املتلقي إبصابة وجهة نظره ،لكن صاحب التغريدة ماهس سلطته اإلقناعية بطريقة غّي مباشرة
على املتلقي؛ متثل ذلك يف هغبته إقناع املتلقي ابلرأي الثاين الذي نسبه إىل نفسه ،وقد تتضح
هذه احملاولة أكثر من خالل عقد مقاهنة بّي الرأيّي؛ األول هو الرأي الذي ير نغب املتلقي عنه
واآلخر يكون الرأي الذي ير ِّغنبه فيه:
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القضية

الطرف األول

الطرف الثاين

الدعوى

األكادمييون معيقون للثقافة

األكادمييون مهيؤون ملختلف العمل الثقايف

ومؤسساهتا
الدليل على إثبات

-

سعي اجلامعات لدفع منسوبيها إىل االنفتاح
على املتغّيات الثقافية واحلضاهية

الدعوى
اآللية اللغوية

-

"ألن" :إفادة التعليل للقضية ،والتعليل للية
من اآلليات اللغوية للخطاب اإلقناعي

سعت هذه التغريدة إىل إقناع القاهئ ابلرأي األخّي ،ولذا عمدت إىل سوق حجاجه
معتمدة على التعليل كآلية لغوية إلبراز املوقف وتقويته ،فقد وظنفت هذه االسرتاتيجية املقاهنة
بّي هأيّي ،وسلب من األول مقومات احلجاج وأي وسيلة أو أداة لغوية أو منطقية يعضدها أو
ميكن االستناد عليها ،فمن الطبيعي إذن أن ينساق عاطفة املتلقي معه ،ويوافقه كثّي من متلقيه.
أما التغريدة (ب) فتدخل حتت هذه اآللية لكن من انحية أخرى ،وقد جاء اخلطاب
يف التغريدة على النحو التايل:

تغريدة (ب)
أتت التغريدة يف سياق سلسلة مرتابطة من النفي واإلثبات بل وحىت إعادة نفي املنفي؛
ويتضح خطاب النفي ونفي املنفي من خالل اجلدول التايل:
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املوضوع

خطاب النفي

خطاب نفي املنفي

النسوية

ليست فكرا متطرفا

ليست فكرا أصال

املغرد عرب هذه اآللية إىل التدهج ابملتلقي عرب نفي فكرة مشرتكة بينه وبّي
فقد هدف ن
املتلقي وهي أن النسوية ليست فكرا متطرفا ،وهو نفي يف شكله البنائي ،ولكنه أهاد به اإلثبات
تداوليا؛ إ ذ يتضح ذلك من خالل وضع التغريدة يف إطاهها السياقي ،فقد وهدت ضمن هاشتاق
#أمن_الدولة_النسوية_فكر_متطرف ،#فهو يهدف هبذا اخلطاب إىل أن النسوية فعال فكر
متطرف ،مث مل يقف عند تطرفها ،مث جتاوز ذلك إىل نفي ما سبق نفيه أبهنا ليست متطرفة
فحسب بل ليست فكرا أساسا ،وكأن أصل اخلطاب كما يلي:
"النسوية ليست فكرا متطرفا فحسب ،بل ليست فكرا"

وبذلك يكون قد سلب كوهنا فكرا من اجلملة الثانية ،وما دامت ليست فكرا فمن ٍ
ابب
أوىل أن ينتفي عنها التطرف ،فكأن التطرف ال وجود له أصال ،ألن التطرف ينبين على كوهنا
فكرا.
وقد جتلت الثنائية (السلب مث اإلجياب) عرب سلسلة من اخلطاابت-:
اإلثبات

م

النفي

أ

ليست النسوية دفاعا هي دفع للمرأة إىل
اهلاوية
عن املرأة

ب

ليست حتريرا هلا

ج

ليست مساواة هال

حنر هلا
ٌ

مساواة هبا

االداة

النتيجة

إمنا

أبن
اإلقناع
النسوية هي
أقذه احنطاط

بل
لكن

وصلت
البشرية

إليها

يفيد حصر األدوات اللغوية املوظفة على إجناز هذا النوع من اخلطاب يف الوقوف على
النمط الذي بين عليه هذا اخلطاب ابإلقناعي ،إذ إهنا كلها تدخل حتت اإلضراب الذي يفيد
الرجوع عن املقصود إىل مقصود لخر ابحلكم سواء أكان هذا احلكم إجيااب أو سلبا (.)Ali 2009
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وقد صنف النحاة هذه األدوات ضمن أدوات اإلضراب اإلبطايل الذي يقتضي التشريك يف
اللفظ دون املعىن ،ففي منوذج (أ) إبطال الفكرة أبن النسوية دفاع عن املرأة إىل إثبات أهنا هاوية
للمرأة ،ويف منوذج (ب) إبطال الفكرة أبن النسوية حترير للمرأة إىل إثبات أهنا حنر هلا ،ويف منوذج
(ج) إبطال الفكرة أبن النسوية ليست مساواة هبا إىل إثبات أهنا مساواة هبا ،ويف كل هذه
النماذج هتدف التغريدة إىل وضع فكرتّي إبزاء بعضهما على وجه التطابق ،وبذلك يكون وضع
هذه الثنائيات إزاء بعضها يولند لدى املتلقي للية املقاهنة بّي األمرين املتقابلّي ،وابلتايل ينتقل
املتلقي مع املرسل تلقائيا من األمر الذي أضرب عنه إىل املعىن الذي أضرب غليه من غّي أن
يضطر املرسل إىل مزيد حجة أو بيان يقنعه به.
اثلثا :األفعال اللغوية-:

توضح هذه التغريدة شكال لخر من أشكال بنية اخلطاب اإلقناعي ،وقد قسمت التغريدة
استهل به املرسل
خطاهبا إىل جزأين؛ يقصد من اجلزء األول إثبات دعوى؛ يدل على ذلك ما
ن

خطابه "أعتقد" الذي يدل على وجهة نظر خاصة ابملرسل ،وذلك ابستخدام اإلشاهايت
الشخصية (ضمّي أان املسترت يف أعتقد) ،وكذلك ما حتتوي عليه الكلمة من عدم التثبت من

جمال للتشكيك يف الدعوى ،فالباب أمام املتلقي مفتوح
القضية ،وقد فُتح هبا أمام املتلقي ٌ
بتصديق دعواه أو تكذيبه.
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مث عمد املرسل يف اجلزء اآلخر الذي يقصد منه إثبات حجته ابستخدام األفعال اللغوية
"تصوه" وهو فعل لغوي يدخل ضمن تصنيف التوجيهيات كما
اليت أعانته على ذلك ،فوظنف ن
صنفها سوهل ،وتفيد هذه البنية يف اخلطاب إىل دعوة مغلقة للمتلقي ،حيث إن املتلقي عمد

تصوه) ،فكأن املرسل يرى
إىل توظيف اإلشاهايت الشخصية (ضمّي املخاطب أنت املسترت يف ن

املتنوعة واملتوالية إثر بعضها يف اخلطاب
من زاوية املتلقي ،وهذا ما يدل عليه بنية هذه التأشّيات ن
يتصوه القضية بنفسه أو يتخيل
"اتء املضاهعة"" ،كاف اخلطاب" ،يشعر كلُّها املخاطب أبن ن
نفسه يف ذلك املوقف الذي ليس فيه يف الواقع إال املرسل املتكلم وحده ،وهذا التصوه والتخينل
الذي وجهه إليه املرسل أحدث لدى املتلقي اقتناعا بعدم مناسبة املوقف فعال للذوق االجتماعي

( )Social Etiqueteالذي يهدف املرسل أن يقنعه به.
ويدخل يف استخدام مثل هذه اآللية اللغوية (األفعال التوجيهية) توظيفها يف التغريدة
التالية:

فقد استخدمت يف هذه التغريدة اليت استهلها املرسل بـ "ختيل" وهو فعل أمر يتشابه مع
"تصوه" لتقوية السلطة اللغوية لإلقناع من خالل إصداه توجيه فعلي للمتلقي
الفعل السابق ن
إبجناز مدلول الفعل اللغوي ،كما قوي اإلقناع يف اخلطاب من خالل توظيف التأشّيات
الشخصية للمخاطب "اتء املضاهعة"" ،كاف اخلطاب"" ،أنت" –املسترت يف فعل أمر "قس"،
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يساند كلها هذه األدوات واآلليات ختييل املتلقي نفسه يف املوقف الذي يدعوه إليه املرسل
بتجنبه واالبتعاد عنه أبسلوب بنائي غّي مباشر ،وهذا من شأنه أن حيدث لدى املتلقي االقتناع
بضروهة االبتعاد عن مثل هذه التصرفات اليت مياهسها الكثّيون على مواقع التواصل االجتماعي.
رابعا :ألفاظ التعليل-:
يقصد هبا"األدوات اللغوية اليت يستعملها املرسل لرتكيب خطابه احلجاجي وبناء حججه
فيه")(Syahri 2004

ويشمل املفعول ألجله ،كلمة السبب ،ألن ،كي ،الم كي ،الم التعليل؛

وهي الالم الناصبة الداخلة على املضاهع.
فال يوظف املتكلم كل هذه العناصر أو بعضه يف كتابته إال بغية سوق أدلة يرمي هبا
إىل إقناع املتكلم؛ إذ ال توجد ضروهة ملزمة لذلك إال أن ينوي هبا تربير أو تعليل فعل يهدف به
املرسل إىل إقناع املتلقي أو مجهوهه ،مع األخذ يف االعتباه اكتساب اخلطاب مزيدا من القوة
كلما تكره أو تنوع األداة املستخدمة ،ومما يدل على توظيف أحد أدوات التعليل ابحلجة لبناء
اخلطاب اإلقناعي هذه التغريدة:

فقد جاءت التغريدة على شكل البنية التالية:
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م

الدعوى

1

الدعوى
احلجة

3

األداة ونوعها
النتيجة

2

4

إذا كانت دولتنا مل تصنّف النسوية تطرفا

اجملتمع يرفضها على الرغم من عدم هذا التصنيف.
ألن النسويّي ال يطالبون حبقوق املرأة فقط ،بل متوجهون للمواطن
طعنا وسبا وهتما وحتريضا وقذفا واذى وتشكليكا يف وطنيته.
التعليل بـ"ألن"
هلذا يكرههم اجملتمع بعمومه.

فلو كان املرسل يرمي أو يهدف إىل سوق الدعوى فقط فقد كان يكفيه الوقوف على
نتيجة الدعوى من غّي أن يكون مضطرا إىل سوق احلجة والتعليل على دعاويه  ،ولكن الوظيفة
اإلقناعية تستلزم هذا النوع من البناء إلحداث االقتناع لدى املتلقي ،ولعل ما مييز هذا اخلطاب
أن املرسل اجته إىل ترتيب أدلته بّي الدعوى واألداة واحلجج ،فيشمل الدعوى نقطتّي مها :عدم
تصنيف الدولة النسوية ضمن األفكاه املتطرفة ،وكذلك عدم حب اجملتمع هلذا الفكر ،وقد
جتاهل التعليل للدعوى األوىل ،فليس ذاك هو اهلدف الذي يراد اإلقناع به ،وإمنا الرتكيز على
الدعوى األخرى وهي عدم حب اجملتمع هلذا الفكر ،وهمبا هلذا عمد إىل سوق احلجج اليت يبّي
تشويه هذا الفكر لعُرى هذا اجملتمع ،وهذا ما تتضمنه احلجة ،وذلك ابلقدح يف املواطن وطعنه

وسبه والتحريض على ما يضر أمنه وقذفه والتشكيك يف إخالصه للوطن ،وهو السبب يف عدم

تقبل الفكرة من اجملتمع.
خامسا :اإلشارايت الشخصية:
يعمد اخلطاب املباشر للمتلقي إىل استخدام التأشّيات اخلطابية مثل" :أنت" ،وهذا
التوجيه ابخلطاب يساعد املرسل على إظهاه اهتمامه ابملتلقي ،وابلتايل يقبل عليه املتلقي هلضم
يتحول خطاب املرسل إىل املتلقي يف حاالت
مجيع ما ينتجه ،هذا ابإلضافة على أنه عندما ن
أخرى من التأشّيات اخلطابية إىل استخدام أتشّيات اجلمع للمتكلمّي مثل "حنن" "ان" فإن من
شأن هذا النوع من التحول أن تخلق اندماجا طبيعيا بّي املرسل واملتلقي ،فبالتايل حيمل هذا
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العنصر اللغوي املتلقي على املوافقة على هؤية األشياء أو األموه من زاوية املتكلم

(Arafeh

).1995
ويعد من أهم اآلليات اللغوية للخطاب اإلقناعي استخدام إشاهايت اجلمع للمتكلمّي
مثل "حنن" ،وهذا من شأنه أن يساعد املتكلم على إشعاه املتلقي بنوع من احتوائه داخل
اخلطاب ،فيحمله هذا العنصر اللغوي على املوافقة على هؤية األشياء أو األموه من زاوية املتكلم
).(Arafeh 1995
وتتوضح هذه اآللية من خالل التغريدة التالية:

يتشكل هذا النوع من اخلطاب اإلقناعي من خالل توظيف جمموعة من األدوات اللغوية
لإلقناع ،فاخلطاب مستهل عرب إشعاه املتلقي بنوعية املشكلة اليت يريد معاجلتها ،وهي مشكالت
كامنة يف جمموعة "األعمال" ،نتيجتها أهنا ال تفيد وال تثري من خربات األكادمييّي ،وقد عمد
يف طريق بيان ذلك إشراك املتلقي يف احلديث من خالل توظيف اإلشاهايت الشخصية
للمتكلمّي "حنن" .إن منتج هذا اخلطاب والذي يقف خلف نشر هذه التغريدة واحد ،ولكن
أكسبه هذه اإلشاهة معىن جديدا يتجاوز قصره على منتج اخلطاب وحده ،بل يشاهكه متلقي
اخلطاب يف االحتواء الداليل للكلمة؛ فمعىن "حنن" يف هذا اخلطاب هو املتكلم واملخاطب،
واهلدف من هذا التوظيف هغبة املرسل أن يشاهكه املتلقي يف إنتاجية هذا اخلطاب ،وكأن املرسل
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 فتوظيف هذه التأشّية هنا مماهسة لغوية،يفرتض مسبقا أبن املتلقي مقتنع أساسا مبا يريد إثباته
.حيدث يف الالوعي للمخاطب اقتناع سلس ابلفكرة اليت يرمي املرسل إىل إثباهتا
اخلالصة
تتعدد اآلليات اللغوية اليت يتسلح هبا املرسل لتغليف خطاابته اليت يهدف هبا إىل إقناع
 وقد هكزت الدهاسة على األوىل من حيث،املرسل إليه إضافة إىل مجلة من اآلليات غّي اللغوية
: وقد برز من أهم هذه اآلليات،هصد مظاهرها وكيفية جتليها داخل التغريدات على موقع تويرت
، وألفاظ التعليل، واألفعال اللغوية، وكذلك ثنائية اإلثبات والنفي أو السلب واإلجياب،التكراه
.وأخّيا اإلشاهايت الشخصية
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