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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 االسرتاتيجية مفهوًما أدبًيا                         

 و آن حتسني اجلليب  عباس حسني السبعاوي 

31/10/2020 تأريخ القبول:     21/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ن كان         تعد االستراتيجية مفهوًما حديثًا دخل إلى الجانب األدبي بفعل التعريب ، وا 
مقاربة مفهومه مع المصطلحات العربية ، لوجدنا بأن مصطلح الوسيلة أو ال بد من 

الطريقة المنظمة هي أقرب ما يكون إلى الفهم االستراتيجي؛ ألنه يعني الطرائق 
 ، وتسحر الذوق . جل تحقيق غاية أدبية تشد األذهانالصحيحة المستخدمة من أ

 قةيالطر  ،لةيمصطلح الوس ،بيبفعل التعر  يالجانب األدبالكلمات المفتاحية:     
 .المنظمة

 المقدَّمة :           
      توطئة :

لت بفعل التمازج مصطلح االستراتيجية من المصطلحات المعربة التي دخ عد  ي     
، وهو بصفة عامة مصطلح إذ صار له حضور  في الميادين جميعها ؛الحضاري والفكري

ستراتيكولي والذي يعني فن القائد   Staragtey)عسكري  ، مشتق من الكلمة اإلغريقية )
 أو وظائف وأعمال الجنرال فهي بصورة أدق تعني ))فن القيادة للجيش أو هي فن القائد((

والتي تعني جيش أو حشد،  (Starta)كما قيل بأنها قد اشتقت  من الكلمة اليونانية  ،(1)
وتعني الخدعة  (2) (Stratagem)والتي تعني فن القيادة، و (Stratego)ومن مشتقاتها 

جمع فيه  (3) (Strategmatan)كتاًبا بعنوان  نتينوس فرو اليونيسالحربية وقد ألف 
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عمليات الخدع العسكرية الناجمة التي قام بها القادة السابقون، وقد أطلقت هذه اللفظة 
 .1789وشاعت في القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية عام 

ية  العسكرية كما حددها منظرو االستراتيجية قائمة على وبهذا تكون االستراتيج
 ثالثة مفاهيم:

 الذي يعني توظيف القوى. ) (Techiquesأو التكنيك  (Tactic) التكتيك األولى:
 .لةالتي تعني تخطيط الحم (Operatieous)العمليات الثانية:
سة للوصول الى وتعني العمليات المنظمة في السيا (Stralgy) االستراتيجية الثالثة:

 غاية محددة.
: ))االستراتيجية الكبرى أو التي تشمل تنسيق الدولة ضمن األدوات االقتصادية الرابعة

 .(1)والدبلوماسية من أجل غاية وطنية أو ائتالفية((
وبهذا تكون متنوعة بتنوع المهام المسندة إليها، فهي ليست حكًرا على نوع معين، 

 لخاصة.إنما لكل نوع استراتيجيته ا
: ))استخدام االشتباك كوسيلة للوصول إلى غايات الحرب، كالوزفيترفهي في نظر 

  (2) أو إلى األهداف التي تشتت الحرب من أجلها((
فقد عرفها  رجولتز فوند هذا الرأي وهنا نلحظ تماس االستراتيجية مع الحرب، إذ  أيد
 .(3) حرب ككل((قائاًل:))اتخاذ اإلجراءات ذات الطبيعة العامة لمسرح ال

فقد ربط بين مفهومها الحربي والسياسي إذ عرفها: ))فن توزيع  هارت ليدلأما 
 .(4) واستخدام الوسائط العسكرية لتحقيق األهداف السياسية(( 

وهنا نلحظ الربط الواضح بين الجانب العسكري والسياسي إذ يجمعها غاية واحدة 
ية الموائمة الصحيحة للوسائط الموضوعة بأنها ))عمل مولتكهوهدف واحد؛ فقد عرفها: 

 .(5) تحت تصرف القادة لتحقيق األهداف((
                                                 

 .20-18المصدر نفسه:  (1)
 .17نظريات االستراتيجية العسكرية الحديثة، أحمد داؤود سليمان: ( 2)
 .18نظريات االستراتيجية العسكرية الحديثة:  (3)
 .399االستراتيجية وتاريخها في العالم، ب ه ليدل هارت، ترجمة الهيثم االيوبي: ( 4)
 .19االستراتيجية العسكرية الحديثة:  نظريات( 5)
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فاالستراتيجية بهذا المعنى  قائمة على الهدف لتحقيق الغايات ، وقد تحدث  بوفر  
 عن االستراتيجية قائاًل: ))االستراتيجية: فن استخدام القوة للوصول إلى هدف السياسة((

المفهوم فقد  ارتبطت بفن استخدام القوة أي  استخدام العناصر ؛ إذ نلحظ التطور في (1)
جميعها التي تميل إلى تحقيق األهداف من أجل الوصول إلى الغايات ، وقد  تبين ذلك 

للعالقة بين السياسة واالستراتيجية  إذ نراه يقول : ))إن الفكر  أدون ريمينعبر تحدد 
االستراتيجية تهتم بالوسائل وليس فقط  االستراتيجي يتحدد بالمشكالت السياسية وأن

ن كانت االستراتيجية مسؤولة عن إنجازها، إال أنها وظيفة  باألهداف، فتحديد األهداف وا 
السياسي ألنها تدخل في صلب اختصاصه((. أي أنها تعنى باألهداف والوسائل على حد 

الهدف الذي يتحدد سواء  ومن ذلك ما جاء في تعريف االستراتيجية السياسية بأنها :  ))
،فاالستراتيجية بهذا (2) بتحديد الغايات التي ترسمها السياسة والتي تكون ضمن إمكانياتها((

المعنى : ))هي عالقة بين وسائط وأهداف وهي في أحد أهم جوانبها تجسد القدرة على 
تكييف الموارد واالمكانيات المتاحة، والعمل على توظيفها بطريقة تعين على تحقيق 

 .(3) ألهداف المرسومة، أو لنقل نسبة مقبولة منها((ا
فإننا نرى بأن االستراتيجية تأخذ منحى آخر غير السياسي/  اإلداري المجالأما  في 

العسكري بوصفها تقوم على التركيز لتحقيق التوازن الكامل بين وظائف اإلدارة المختلطة 
وذلك عن طريق تقديم تقييم وتشكيل إذ تعد علًما وفًنا؛ ألنها تهدف إلى نجاح المنظمات 

وتنفيذ القرارات الوظيفية الخاصة بالمنظمة والتي تمكنها من تحقيق أهدافها بوصفها 
))الرؤية الشاملة لتحقيق العدالة االجتماعية والرفاهية الشاملة القادرة على االرتقاء بعملية 

على تقديم أفضل الخدمات بمعنى أن يكون هنالك التزام قادر  (4) نشر القيم الحضارية((
، فهي كما يرى (5)من أجل تحقيق وتحفيز البشرية باتجاه استغالل األمثل للموارد البشرية

                                                 

 .28مدخل الى االستراتيجية العسكرية، أندريه بوفر، ت: أكرم ديري: ( 1)
 .19نظريات االستراتيجية العسكرية: ( 2)
 .20مدخل الى الفكر االستراتيجي: ( 3)
 .50نظرية االستراتيجية الحديثة:( 4)
فيي العيراق، رسيالة ماجسيتير، كليية اإلدارة واالقتصياد، جامعية تحليل وتقييم استراتيجية التنمية الوطنية ( 5)

 .28-27: 2008البصرة، 
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زكي بدوي ))المسار المختار بين بدائل متعددة وممكنة للتحرك في اطاره  أحمدد. 
 .(1) بالخطط والبرامج نحو تحقيق أهدف منظمة((
مفهوم الهدف أال أنها تختلف عن المسار  فاالستراتيجية اإلدارية ال تخرج عن

العسكري السياسي؛ ألن غايتها تحقيق التوازن في الموارد االقتصادية فهي تعني ))تحديد 
األسلوب المناسب الستغالل موارد الدولة، والتغلب على نقاط الضعف، وكيفية التصرف 

، وتحديد األسلوب . فعن طريق تحقيق األهداف (2) في مواجهة المتغيرات التي تطرأ((
 عليففي موسوعة االستراتيجية نجد بأن   دخل مفهوم المصطلح إلى الجانب اإلعالمي

يعرف االستراتيجية على أنها : ))هي المعرفة بالطريقة أو الفن في تطبيق  مقلد محمود
. أما إليوت (3) العل اإلنساني الهادف ، فهي اعطاء سمة واعية ومحسوبة للقرارات((

نها : ))دراسة الفكر أو الفن التطبيقي والعملي(( أو ))الخطة المرشدة آللية كوهين بأ
نشأ مصطلح االستراتيجية في أحضان  (4) التفاعل مع اإلعالم لتحقيق نتائج أفضل((

األدب عن طريق الفكر، والتفاعل والتواصل ؛ ألن األدب ال يكون إال إذا وجد التواصل 
ك اتصال فكري ، ووجداني ، فاالتصال ما هو إال وال يحدث التواصل ما لم يكن هنا

عملية هادفة بين طرفين أو أكثر لتبادل اآلراء و األفكار للتأثير في المواقف واالتجاهات 
، فهو  ميدان رحب قادر على التأثير واالستمالة من أجل الوصول إلى اإلقناع وقد (5)

))وسيلة أكثر إنسانية تتأتى به تحدث فليب بريطون عن االستراتيجية التواصلية بقوله :
عن صرامة العلم ، وتجنبه أساليب اإلكراه والتطويع وكل ما يشير إلى عنف الخطاب 
الذي ال يبتعد كثيًرا عن العنف الجسدي من هنا تنبثق أهمية البالغة بوصفها األداة 

ستراتيجية ، وبهذا أعطى  قيمة لال (6)األكثر إنسانية في تواصل األفراد داخل المجتمع (( 

                                                 

 .25معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، د. احمد زكي بدوي: ( 1)
العالقة بيين البيروقراطيية والفسياد وأثرهيا عليى التنميية االقتصيادية، محميد عليى موسيى واخيرون، مجلية ( 2)

 .2005العراقي، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد،  الشفافية في النشاط االقتصادي
 .106موسوعة االستراتيجية  ، علي محمود مقلد :( 3)
 .18، وينظر اإلدارة االستراتيجية ، محمد الصيرفي : 107المصدر نفسه :( 4)
 .17ينظر: عالم االتصاالت ، مصطفى عشوي :  (5)
 .25جمة: محمد مشبال  : الحجاج في التواصل ، فيليب بريطون ، تر ( 6)
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عبر التواصل الذي يؤدي بدوره إلى اإلقناع بوصفها )) وسائل تعلم الطرائق التي تهدف 
إلى حصر اآلخر في فخ فكري ال يمكن أن يتخلص منه إال بتبني الفعل أو الرأي الذي 

،  فاالستراتيجية بهذا المعنى هي شحذ الوسائل المتاحة في سبيل (1)نقترحه عليه (( 
لغايات ، ومن هنا ظهرت االستراتيجية الحجاجية بوصفها : فن توزيع الحصول على ا

الوسائل الحجاجية المختلفة والحجج بأنواعها واستخدامها لتحقيق اإلقناع عبر مراحل 
 متدرجة زمنًيا ومنطقًيا.

 العوامل المؤثرة على االستراتيجية الحجاجية: 
ية نظًرا لتعدد الحقل الداللي والمعرفي تتعدد العوامل التي تؤثر على االستراتيجية الحجاج 

 لها ، ولكن يمكن إجمال العوامل األكثر تأثيًرا والتي تتمثل بي: 
 طبيعة الهدف/  سواء أكان الهدف غرضه امتاع أم سجال. -1
أهمية الهدف/  أي القدرة على اإلقناع والتي تعني قيمة الدحض بالنسبة لممارس  -2

 الحجاج قياًسا إلى اإلثبات.
الفلسفي المتبع / )هيمنة االستدالل الجدلي عند هيجل وماركس( أي  المنهج -3

 استخدام استراتيجية تكتيكة من أجل الوصول إلى الهدف . .
 الشكل األدبي المستخدم أي المادة المستخدمة والمقدمة لغرض اإلقناع . -4
القدرات المتاحة / أي العناصر اإلقناعية التي يمتلكها األديب في سبيل إفحام  -5
 .(2)صمهخ

 أما مبادئها:
بما أن االستراتيجية الحجاجية تتأثر  بعوامل عدة حسب الحقل المعرفي إذ أن لكل  

حقل معرفي استراتيجية حجاجية تالئمه؛ لذا فإنها تمتاز بجملة من المبادئ أهمها تتمحور 
 بي: 
قناع شرح الموقف الذي يكون  مع أو قبل التدليل عليه أي أنه يمكن معرفة مداخل اإل -1

 عبر ما يمكن تقديمه للطرف اآلخر .

                                                 

 .33الحجاج في التواصل: (1)
 .10:  3االستراتيجية الحجاجية ، أدريس أبوهالل ، المجلة الفلسفية ، العدد ( 2)
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األصل في وسائل االستراتيجية الحجاجية الفلسفية االستدالل أي الحجة المنطقية، وال  -2
 قيمة للحجة الواقعية أي الدليل إال في سياق االستدالل.

عدم استخدام وسيلة حجاجية واحدة، وعدم استهدافها مرات عدة ؛ ألن الغاية األولى  -3
 يها هو اإلقناع .واألخيرة ف

 الوضوح أي وضوح اللغة والعالقات المنطقية ، فعن طريقها تتوضح اآلراء واألفكار .  -4
التدرج في البناء الحجاجي، أي يجب أن تبنى الحجج ضمن سلم حجاجي يعتمد   -5

 .(1)على التدرج والتحول على وفق ما يقتضيه النص 
 :أهدافها

عالية الحجاج عن طريق استخدام أمثل تهدف االستراتيجية الحجاجية إلى ضمان ف
الطرائق و اإلمكانات والوسائل الحجاجية كافة؛ لكنها تختلف باختالف األهداف، فاذا 

،أي أن المخاطب هو القارئ (2)كانت وظيفتها حجاجية فالهدف هو إقناع المخاطب
 فالهدف هو إقناعه وهنا نلحظ خطاب واحد وحقل معجمي واحد.

ا سجالية: أي أن  المخاطب هو الخصم، والهدف هو دحض أما اذا كانت وظيفته
موقفه أو تحفيزه وهنا يجب أن يكون  هنالك خطابان، وحقالن معجميان متعارضان 

؛ ألنها السبيل (3)وهيمنة حقل األطروحة المدافع عنها عن حقل األطروحة المدحضة 
 األمثل لإلقناع والتأثير .

 سيرورة االستراتيجية الحجاجية:
 البناء الحجاجي على ثالث آليات متعاقبة ومتداخلة هي: يقوم

: وهي عبارة فلسفية تدل على رأي صاحبها وتحتمل الصدق والكذب؛ ألنها اإلخبار -1
 عنصر يعتمد على ذات المخاطب.

: يحتاج الرأي الذي يطرح بصدد إشكالية ما إلى أساليب للتفسير تسهم في التفسير -2
متكلم قادًرا على الشرح والتوضيح لخصمه أو قارئه توضيح ابعاده وداللته، وتجعل ال

                                                 

 10ينظر : االستراتيجية الحجاجية:( 1)
 .10ينظر : المصدر نفسه: ( 2)
 .11ينظر : : المصدر نفسه:(3)
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لغرض اإلقناع، فالتفسير يمكن أن يطلق عليه عنصر اإليضاح ؛ ألنه يعتمد على 
 شفافية المتكلم لتوضيح أرائه. 

: يعتمد اإلقناع بشكل عام على  حجة الدليل لتدليل على صحة الراي الذي اإلقناع -3
ملموسة من الواقع فلإلقناع وسائل وضوابط بدونها يدافع عنه صاحبه اعتماًدا على ادلة 

 .(1)ال يحصل التسليم بالرأي ، ومن وسائل اإلقناع وسائل منطقية، وداللية، ولغوية
: منها المقياس المنطقي الذي يعد بنية أساسية في الحجاج ووظيفته المنطقية الوسائل .1

التدرج الفهمي للوصول إلى  االنتقال من  المسلمات  إلى  المشكالت ، أي أنه يعتمد على
 النتيجة 

 : وذلك  اعتمادا على  األقوال الفلسفية أو العلمية والحجج الواقعية.الداللية الوسائل .2
: تعد اللغة وسيلة فالعلة في التأثير واإلقناع ؛ لذا فإن المحاجج اللغوية الوسائل .3

ومن تلك الوسائل  يسعى إلى استخدام هذه الوسائل إلبراز عنصر التأثير في المخاطب ،
وأكثرها أهمية  أسلوب  التوكيد والشرط والنفي والتكرار اللفظي والمعنوي والسجع والتوازن 

 الصوتي والطباق.
فوسائل االستراتيجية الحجاجية تتباين وتختلف لتحقيق أهدافها تبًعا لتباين طبيعة 

ستخدم للتعبير، والقدرات الهدف وأهميته وتبًعا للمنهج الفلسفي المتبع ،والشكل األدبي الم
 المتاحة، لكن هذا التباين ال يمنع خضوع االستراتيجية الحجاجية لضوابط أساسية هي:

: أي االعتماد على )االستدالالت بأنواعها( ؛ إذ  تعد  المنطقية الحجج: أوالً 
 الوسيلة األساسية في بناء االستراتيجية.

تظهر الحجة عبر اللغة المؤثرة  وتقنيات ، أي الوسائل التي البالغية اآلليات: ثانًيا
التأثير األخرى )بوصفها وسائل ثانوية( ؛ألنها مجرد وسائل للتدعيم وال قيمة لها في غياب 

 .(2)االستدالل
وبهذا تكون االستراتيجية الحجاجية استراتيجية تعتمد اللغة بوصفها أحد الوسائل  

، كما أنها مهدت لظهور االستراتيجية  الفاعلة لتحقيق التواصل الذي يؤدي إلى اإلقناع

                                                 

 .12المصدر نفسه:  (1)
 .12حجاجية: االستراتيجية ال(2)
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 الخطابية التي تسهم بدورها في التأثير واإلقناع .  
)عملية يقوم بها المرسل باختيار العبارات والكلمات (: وهي الخطابية االستراتيجية

المناسبة، وكذا اختيار السياق المناسب، فهو قبل التلفظ بخطابه يخطط لكيفية انتاجه، 
صال معناه إلى المرسل، فالمرسل يحرص كل الحرص على استعمال اللغة وكذا كيفية إي

استعمااًل دقيًقا يتواءم والسياق، وحتى يتمكن من القيام بهذه العمليات البد أن تكون لديه 
 .(1) كفاية لغوية باإلضافة إلى الكفاية التداولية((
 وبهذا تتحدد إمكانية المرسل عبر محورين:

: ويقصد بها معرفة المحادث المتكلم، السامع بلغته ، أي ويةاللغ الكفاية: األول
 قدرة استيعاب اللغة الذي يؤدي إلى الوظيفة االتصالية .

: ويقصد بها مقدرة المتكلم على انتاج منظومات مناسبة االتصالية الكفاية: الثاني
 .(2)ألنماط المواقف االتصالية المختلفة ؛ ألنه على علم ودراية بأحوال المتلقي 

وتتعدد االستراتيجيات الخطابية بتعدد الظروف والعوامل الثقافية والتاريخية 
 والبشرية. 

 فاالستراتيجية هي خطة للوصول إلى الغرض المطلوب وتتحدد ضمن محورين:
 الذهني البعد: أولهما
 المادي البعد: الثاني

ا وتنفيذ والجامع بين المحورين الفاعل الذي يحدد مسار خطته، وزمان تنفيذه
التي تحدد االختالف بين الخطابات المتعددة فالمتكلم  ؛إذ عد من أهم القضايا( 3)أركانها 

ال ينتج خطاًبا معزال  عن السياق فال خطاب بدون اندماج بين العالمات اللغوية وغير 
و اللغوية تبًعا لمقامات ذلك الخطاب فقد يكون خطاًبا عدوانًيا ، وقد يكون خطاًبا مؤدًبا أ

متحيًزا أو معمًيا ملبًسا في أحيان أخرى وال يكون هذا التنوع إال لتنوع المتلقين / 
المخاطبين أي أن الخطاب الذي يلقى يكون مخططآ له أي ال يكون اعتباطًيا أو عفوًيا أو 

                                                 

 .148المعنى وظالل المعنى، محمد يونس: ( 1)
 .72-71ينظر: استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي الشريف، دليلة قسمية: ( 2)
 .56-52مقاربة تداولية ، باسم خيري خضير:  –ينظر: استراتيجيات الخطاب عند االمام علي ( 3)
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برازه ومن هنا يتحتم على المتكلم اختيار  عبثًيا أي أن الشعور يعتمل في تحديده وا 
 (1)ة للتعبير عن قصده ولتحقيق هدفه للتوصل إلى حالة اإلقناع والقبول استراتيجية مناسب

 وتكون على أنواع عدة هي: 
 استراتيجيات توجيهية -1
 استراتيجيات تلميحية -2
 استراتيجيات تضامنية -3
 استراتيجيات إقناعية -4

أما االستراتيجية اإلقناعية فتعد من أهم استراتيجيات الخطاب ؛ لما لها من سلطة 
في المتكلم وتتصل هذه اآللية بأهداف المرسل التي يريد تحقيقها عبر التأثير في تأثيرية 

المتلقي فهي   تتأسس بناء على معيار هدف الخطاب، وعلى ما يقصد المرسل تحقيقه 
من تواصله مع المرسل اليه إذا أراد إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمرسل 

 ل معين.إليه والتأثير فيه لغاية فع
بوصفه موجه لتحقيق فعل  وهي تقوم على افتراض مسبق حول السياق الملقى ؛

ويعتمد اإلقناع على الحجاج بوصفه أداة لتحقيق ذلك. فالحجاج استراتيجية لغوية اإلقناع 
تتأسس تبًعا لسياق الخطاب؛ ألن اللغة ))نشاط كالمي يتحقق في الواقع وفق معطيات 

ي يعتمد على شروط معينة في سبيل تحقيق الهدف المنشود ، .أ(2) معينة من السياق((
))فاالستراتيجية اإلقناعية تسعى في إطارها العام إلى تحقيق أهداف ،ومقاصد المرسل من 
خطابه لما لها من تأثير على المرسل إليه؛ ألنها تستخدم الحجج واألدلة وبهذا يبقى 

، أي أنه يعتمد على عنصر (3)لطرفين((االستمرار بين المخاطب والمخاطب مستمًرا بين ا
 التوافق والتواصل بين الطرفين . 

 الوسائل المستخدمة في االستراتيجية اإلقناعية :
إن الهدف من االستراتيجية اإلقناعية قائم حول استمالة المرسل إليه والتأثير فيه 

                                                 

 .56ينظر:  المصدر نفسه :( 1)
استراتيجيات الخطابة )دراسة في األهداف والوسيائل (، حميدي منصيور جيودي ، جامعية  تشكيل أنواع( 2)

 .89: 21بسكرة ،مجلة كلية اآلداب واللغات ، العدد –محمد خضير 
 .90تشكيل أنواع استراتيجيات الخطابة )دراسة في األهداف والوسائل (: (3)
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لق بمقاصد الخطاب أثناء العملية التواصلية وهذا األمر ال يتحقق إال بوسائل وتقنيات تتع
والمرسل والمرسل إليه ودوره في الخطاب المستعمل في سياق معين، ويمكن تصنيفها 

 على النحو اآلتي:
: تتمثل في دور المرسل ومدى قدرته على تهيئة المرسل واجتماعية نفسية وسائل -1

 إليه لما يقصده من خالل اعتماده استراتيجية إقناعية حجاجية؛ ألن الحجاج ما هو إال
دراسة لطبيعة العقول، وطريقة في اختيار أحسن السبل لماهيته، واإلصغاء إليها من أجل 

 .(1)الحصول على االنسجام اإليجابي والتحامها مع ما يطرح عليها
: وتشمل كل ما يقدمه المرسل من أدلة منطقية أو الشواهد الخاصة المنطقية الوسائل -2

يخية أو بالوقائع واألخبار واألمثلة والقصص واإلحصاءات إذ أنها ترتبط باألدلة التار 
 .(2)فالوسائل المنطقية ما هي اال حجج تلزم الخصم التسليم بما يطرح عليه

: ترتكز هذه الوسائل على دور اللغة في الحجاج المعتمد أثناء عملية اللغوية الوسائل -3
التأثير اإلقناع؛ ألن اللغة في الخطاب الحجاجي تقوم بدور جوهري وفاعل لتحقيق 

واالستمالة فالمفردات والتراكيب التي يختارها المتكلم لوصف حدث ما تعكس موقفه تجاه 
ذلك الحدث مما ينعكس على المتلقي في حد ذاته لقبول أو لرفض ذلك الموقف، فدور 
نما عبر تقديم الحجج واألدلة على  اللغة ال يكون في إثارة المشاعر بالنسبة للمرسل إليه، وا 

 .(3)يستميل هذا المرسل ويجعله موجًها لطريقة اإلقناع وفق منطق
وبهذا تكون االستراتيجية اإلقناعية منضوية ضمن مفهوم االستراتيجية األولى 
)العسكرية/ السياسية(؛ ألنها تعتمد على وجود الوسائل من أجل تحقيق الغاية والهدف 

 تي:، ويمكن تمثيل ذلك ضمن المخطط اآلالذي يساوي اإلقناع
 هدف اإلقناع وسائل منطقية     وسائل  

 لغوية  األدلة والبراهين     نفسية
 األلفاظ وعالقتها بالمعاني  حجج ونتائج       عنصر التأثير

 مسوغات استعمال استراتيجية اإلقناع:
 :ياإلقناعية  بوصفها على وفق ما يأت عن أهم المسوغات االستراتيجية الشهريتحدث 

                                                 

 .90األهداف والوسائل:  ينظر: تشكيل أنواع االستراتيجيات الخطابة دراسة في ( 1)
 .52ينظر: النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل االقناع، محمد العبد: ( 2)
 .93تشكيل أنواع االستراتيجيات الخطابية دراسة في األهداف والوسائل :   ينظر: (3)
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ثيري مهم في المرسل اليه، وقد اثبتت النتائج ديمومتها؛ ألنها تنبع انها عنصر تأ -1
 من حصول اإلقناع عند المرسل اليه غالًبا، ال يشوبها فرض أو قوة.

تختلف االستراتيجية اإلقناعية عن غيرها من االستراتيجيات ؛إذ أن هدفها الخطابي  -2
 األول يعود إلى تحقيق اقتناع المرسل إليه بهدف الدعوى.

ألخذ بتنامي الخطاب بين طرفيه عبر استخدام الحجاج فالحجاج شرط في ذلك؛ ا -3
ا التداول اللغوي شرط اإلقناعية، فالمرسل عندما يطالب غيره بمشاركة ألن من شروطه

اعتقاده فإن مطالبته ال تكتسي صبغة االكراه؛ ألنهما تتبع في تحصيل غرضها سباًل 
استداللية متنوعة وتعمل على اقتناع برأي المخاطب فتكون قادرة على التأثير في اعتقاده، 

 اع من استحضار األشياء، وكأنه يراها رأي العين.وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا االمت
الرغبة في تحصيل اإلقناع، فالميل إلى االستراتيجية اإلقناعية يعد الهدف األعلى  -4

 لكثير من أنواع الخطاب.
ابداع السلطة، فاإلقناع سلطة عند المرسل في خطابه؛ لكنها سلطة مقبولة إذا  -5

جاح االستراتيجية اإلقناعية إال عند التسليم استطاعت أن تقنع المرسل إليه، فال يتحقق ن
بمقتضاها أو فعاًل؛ وهو ما جعل اإلقناع سلطة مقبولة هو كون الحجاج األداة العامة من 
بين ما يتوسل به المرسل من أدوات أو اليات لغوية؛ ومن هنا يكون اإلقناع هو المجال 

، كما أن أهم وظيفة حجاجية األول للحجاج، ألنه محدد المقام والمخاطب واالطار القوي
 بعد اإلعداد لقبول األطروحة أو الفرضية هو الدفع إلى العمل.

 شمولية االستراتيجية اإلقناعية؛ ألنها تمارس في األصعدة جميعا -6
تستعمل في االتجاه التربوي؛ ألنها تحمل في ثناياها طاقة إقناعية توجه المرسل اليه  -1

األنبياء عند محاججة اقوامهم من اجل إقناعهم  لقبول الدعوى المسندة اليه كما فعل
 .(1)بالدخول في الدين

 استباق عدم تسليم المرسل اليه بنتائج المرسل أو دعوة خشية سوء التأويل. -2
 خر.و التسليم من احد طرفي الخطاب لآلعدم االتفاق حول قيمة معينة، أ -3

ول فهي ال تميل إلى االكراه؛ وبهذا تكون استراتيجية اإلقناع قائمة على مسألة الرضا والقب

                                                 

 .446ينظر: استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدالهادي بن ظافر الشهري: ( 1)



                                                                                                         و آن حتسني اجلليبسبعاوي عباس حسني ال                                                                 االسرتاتيجية مفهوًما أدبًيا 

 178 

لذا فقد تنوعت المجاالت التي دخلت فيها فقد أصبحت مقبولة ومتداولة في الميادين جميعا 
 ومن هنا اكتسبت حضورها.

 ويمكن تمثيل المسوغات ضمن المخطط االتي:
 استراتيجية اإلقناع

 
 تأثير
 

 اقتناع
 

 رضا وقبول
نه يؤدي إلى االقتناع واالقتناع يسوق الخطاب وبهذا يكون التأثير عنصًرا فاعاًل؛ أل

 إلى الرضا والقبول بما يعرض عليه من أفكار وبذلك تتحقق غاية اإلقناع.
 البنية االستراتيجية ومضمونها الوظيفي في األدب :

المقصود بالبنية تتبع المحاور الداخلية من أجل فهم المحور الخارجي إذ ال تقوم  
فر البناء  فالبناء االستراتيجي يتمحور حول التفاعل بين العناصر البنية إال من خالل تضا

المكونة له أي يمكن معرفة البناء عن طريق التعريف القائل بأن االستراتيجية: ))فن 
 ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط اآلتي: (1) استخدام الوسائل لتحقيق األهداف((

 االستراتيجية                           
                                 

 فن     +    وسيلة     =    هدف             
فالغاية األولى من االستراتيجية تكون عبر تحديد األهداف ويمكن تعريف الهدف 
بأنه: ))وضع معين يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه عن طريق تخصيص ذلك القدر 

ها االنتقال من مرحلة التطور النظري إلى الضروري من الجهد واالمكانيات التي يستلزم
.وبهذا يكون الهدف للمرحلة األولى لبناء االستراتيجية؛ بوصفه (2)مرحلة التحقيق الفعلي((

                                                 

 .32مدخل الى االستراتيجية، خليل السامرائي:  (1)
 .128العالقات السياسية الدولية، دراسة في األصول والنظريات، د. إسماعيل جسري: ( 2)
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 الحافز واإلطار الذي تتحدد به االستراتيجية.
أما الغاية الثانية لالستراتيجية فتكون عبر تحديد الوسائل واإلمكانيات بوصفها 

 ر مسار العملية االستراتيجية ويمكن تقسيم الوسائل على:المحدد الذي يؤط
 الوسائل المادية -1
 الوسائل المعنوية -2

إن وجود األهداف والوسائل واالمكانيات تحدد الغاية الثالثة والمتمثلة بالقدرة على 
توظيف اإلمكانيات والوسائل؛ ألنها العنصر األهم في مكونات العملية االستراتيجية 

 ألهداف غير واضحة، ويمكن تشخيص ثالثة عناصر لها:وبدونها تبقى ا
: إذ يعد مدخاًل أساسًيا في عملية صياغة االستراتيجية وفي االدراك عنصر: األول

ضوئه تتحدد مخرجات هذه االستراتيجية، ويبنى االدراك على قاعدة من المعلومات التي 
لومات تصبح االستراتيجية تكون عاماًل مهًما من عوامل نجاح االستراتيجية فبغياب المع

بال أساس، ويضحى الغموض محيًطا بالمواقف واألوضاع، كما يغيب التقييم الموضوعي 
لحجم اإلمكانيات ونوعيتها. ففي الجانب األدبي نلحظ قدرة األديب ) الشاعر ، الكاتب ( 
 على توجيه ادراكه نحو المتلقي بما يحمل من طاقات ابداعية توجه المخاطب نحو قبول

 ما يرمي إليه األديب من مدركات . 
: يتفاعل عنصر االدراك لإلمكانيات المتاحة والظروف الخبرة عنصر: ثانًيا

المحيطة بالبيئة الراهنة مع عنصر الخبرة؛ ألنه يوفر الخلفية التاريخية للتعامل مع 
في المواقف المتشابهة فاستدراك األخطاء تمكن االستراتيجية من تجاوز أخطاء مماثلة 

الحاضر على صعيد التعامل مع المواقف الخالية، فالخبرة تعمل على تحجيم األخطاء 
الناجمة عن تكرار ممارسات سابقة واستنهاض فرص جديدة عن طريق التجربة السابقة 
لإلفادة منهما في التعامل مع المواقف الراهنة. فاألديب )الشعر / الكاتب( ال يستطيع أن 

لم يتسلح بعنصر الخبرة عبر فهمه لألحداث من أجل إقناع المتلقي يقدم عماًل ذا قيمة ما
 بصدق الدعوى الموجهة إليه . 

: يقصد بالحنكة )العقلية( إذ تبقى العناصر السابقة بحاجة إلى الحنكة عنصر: ثالثا
عقلية تنتفع من الخبرة والقاعدة المعلوماتية بغية التوظيف الرشيد للوسائل واالمكانيات 

وال يتحقق ذلك إال عن طريق الموازنة في استخدام هذه الوسائل أو التركيز على المتاحة 
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بعضها تبًعا لماهية الوسيلة وظروف االستخدام وغايته، ويتداخل عنصر الحنكة بعنصر 
الزمن من خالل تقديم أو تأخير استخدام هذه الوسائل أو تلك تبًعا لمتطلبات الموقف 

،  فعن طريق هذا العنصر يتمكن األديب )الشاعر / (1)لقادمالراهن واحتماليات المستقبل ا
قناعه بما يلقى إليه .  الكاتب( من أن يجر المخاطب إلى خياله وا 

وبهذا تتفرع االستراتيجية تبًعا لنوعية األداة )الوسيلة( وكيفية االستخدام وغاية 
 االستخدام وتقسم على قسمين:

ا االستراتيجية الي تبحث عن تحقيق : ويقصد بهالمباشرة االستراتيجية: أوال
األهداف بالطرق السريعة والوسائط األكثر قوة واألكثر وضوًحا وتحديًدا، ويمكن تسميتها 
باستراتيجية الطرفين إذ تتوجه مباشرة إلى الطرف اآلخر وعبر آليات اإلغراء والتهديد 

 إليقاع التأثير المناسب في تحقيق أهدافها النهائية.
: وتسمى )استراتيجية الطرف الثالث أو استراتيجية مباشرة غير راتيجيةاست: ثانًيا

خلف الكواليس( وذلك؛ ألنها تتصف بالغموض وااللتفاف إلى مسالك غير مباشرة بحثًا 
نما توظف اإلمكانيات  عن تحقيق الهدف فهي ال تتجه إلى طرف معين بأداة واضحة، وا 

لطرف الثاني لتدفع به إلى تبني أنماط سلوكية المتاحة لديها في تهيئة الظروف المحيطة با
 .(2) تخدم في محصلتها الهدف الذي ترمي إليه.

وعن طريق التعريف بأنواع االستراتيجية تبًعا ألهدافها نكون أمام نوعين من 
 االستراتيجية:
ويقصد بها القدرة على تجنب أو تفادي االنصياع أو  :دفاعية استراتيجية: األولى
الخضوع للقسر واإلكراه؛ لذا يمكن اعتبار هذا النوع من االستراتيجية استجابة اإلذعان أو 

وغالًبا ما  :(3)الطرف اآلخر على استراتيجية اإلرغام التي يبديها الطرف األول أو بالعكس 
 تصنف إلى صنفين:

 : ويقصد بها أن يسلك األديب  سلوًكا باتجاهين:ساكنة دفاعية استراتيجية: األول

                                                 

 .185ينظر: أبعاد االستراتيجية، د. حسين عمر: ( 1)
 .185ينظر: نظريات االستراتيجية الحديثة، أحمد داؤود سليمان: ( 2)
 .50: ينظر: المصدر نفسه( 3)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           

 181 

: )داخلي( عبر ترصين  المخاطب  بكل الوسائل والطاقات االقناعية  األول االتجاه
 من أجل إعطاء فكرة عامة عن ما يقدم إليه من معلومات.

: )خارجي( ويظهر من خالل األحالف ذات الطبعة الدفاعية أو االتجاه الثاني
ات تقوية عالقتها مع أطراف أخرى للضغط على الطرف اآلخر أو الدخول في مفاوض

 (1) وصواًل لتسوية األزمة.
: )االستباقية( أي اتخاذ الخطوات العملية لمواجهة متحركة دفاعية استراتيجية الثاني:

التحدي على ذات الميادين )الداخلية والخارجية( أي أنها استعداد األديب  لمواجهة 
  .(2)الخصم، وتصديه لكل من يحاول المساس بكرامته أو كرامته شعبه وأمته 

: تتمثل هذه االستراتيجية في قدرة األديب على فرض انًيا: االستراتيجية الهجوميةث
ارادته على أفكار المخاطبين استخدام الوسائل المتاحة لإليقاع بالخصم وفرض اإلدارة 
عليه لتحقيق أهدافه، ويكاد هذا النوع أقرب إلى العدائية، ويمكن أن يتمثل بفن الهجاء في 

 .(3)فن الشعر
 ن اجمال االستراتيجية اإلقناعية األدبية بي : ويمك

 االستراتيجية                         
 

               

 القدرة على التوظيف   تحديد الوسائل              تحديد الهدف          
 

 تحقيق الغاية                          
الوسائل واالمكانيات المتاحة و فعن طريق تحديد الهدف  من قبل األديب باستخدام 

القدرة على توظيفها في مجاالتها المحددة تتحقق الغاية من االستراتيجية حسب الغرض 
الذي يرمي إليه األديب في توجيه طاقته اإلقناعية، فتتنوع االستراتيجية بتنوع وسائلها 

مناسبة إذ تخلق للوصول إلى الهدف المنشود فاالستراتيجية تنجح عند استخدام الوسائل ال

                                                 

 .50ينظر: المصدر نفسه: ( 1)
 .50ينظر: نظريات االستراتيجية الحديثة: ( 2)
 .50ينظر: المصدر نفسه: ( 3)
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التأثير النفسي الكامل لزعزعة ثقة الخصم، وتشتيت إرادته وعزيمته وحرمانه من حرية 
 العمل مما سيؤدي إلى قبوله بالشروط المفروضة عليه. 

فاالستراتيجية قائمة على الفاعل الحقيقي إلدارتها أي مخطط االستراتيجية 
يختار الوسائل المقنعة ليتمكن من )األديب(، ومنفذها الذي يقوم بعملية التخطيط و 

 الوصول إلى تحقيق الهدف. 
فالبعد التخطيطي هو األساس الذي يعتمد على العقل من أجل إقناعه بالفكرة 
المنشودة كذلك الخطاب الذي يعتمد على استراتيجية المرسل وقدرته على اختيار الكلمات 

، ويسعى إلى تحقيقه ، فهو  والعبارات على وفق السياق المحدد الذي يريده المخاطب
يخطط قبل التلفظ بخطابه عبر وضع كيفية إنتاجه وايصال المعنى إلى المرسل عبر 
استعمال اللغة استعمااًل دقيًقا يالئم السياق، وهذا يتطلب حنكة ودراية ، باللغة فضال عن 

ي دراسته الفهم التدوالي لها ، فالكفاية اللغوية أحد المصطلحات التي وضعها تشومسكي ف
السامع ( بلغته ، فالمتكلم يجب أن يكون على علم باللغة ،  –للغة عبر معرفة )المتكلم 

والقواعد األساسية التي يتم بوساطتها تشكيل الجمل وصياغتها صياغة صحيحة من أجل 
. أما ليدل هايمز فقد استبدلها بالكفاية التواصلية ؛ ألنها (1)اقناع المتكلم بما يلقى عليه

رة على تجاوز المعنى النحوي إلى األدبي فهي: ))مقدرة المتكلم على انتاج منطوقات قاد
 . (2) مناسبة ألنماط المواقف االتصالية المختلفة ال جمل نحوية ((

وبهذا فقد أعطى ليدل هايمز الوظيفة األساسية للغة بكونها وظيفة اتصالية قادرة 
 على االفهام واإلقناع. 

يعد من أهم االستراتيجيات الخطابية ؛ ألنه يتصل باالنتصار  واالقناع في عمومه 
للغاية التي يرسمها المخاطب في ذهنه ويوجهها إلى متلقيه ؛إذ تتصل هذه اآللية بأهداف 
المرسل التي يود تحقيقها؛ لهذا فإن المرسل يستعمل من أجل هذا الهدف استراتيجية 

هذا يكون المعيار هو العنصر الفعال في ، وب(3)تداولية تعرف بي)استراتيجية اإلقناع 
                                                 

 .399االستراتيجية وتاريخها في العالم، ب ه ليدل هارت، ترجمة الهيثم األيوبي:  ينظر:  (1)
 .399االستراتيجية وتاريخها في العالم: (2)
ة في تمثيليات محمد األخضر عبد القادر السائحي مقاربة في االستراتيجية ، د. ينظر: االبعاد التداولي( 3)

 .11صالح قسيس، جامعة البشير االبراهيمي برج بو عريريج : 
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 تصنيف أنواع استراتيجيات الخطاب وهي: 
المعيار االجتماعي اذ يتعلق بالعالقة بين طرفي الخطاب، لذا فإن االستراتيجية 

 التضامنية والتوجيهية تكون منضوية تحت مفهومه الفكري.
راتيجية التلميحية معيار شكل الخطاب اللغوي لداللة على قصد المرسل وتقع االست -1

 ضمن مفهومها العام.
 معيار هدف الخطاب وتتأسس عليه استراتيجية اإلقناع. -2

فالهدف األول من استراتيجية االقناع قائم على إقناع المرسل إليه بما يراه، أي 
احداث تغيير في موقفه الفكري أو العاطفي، ولتحقيق هذا الهدف ظهرت في استراتيجية 

ية اإلقناعية بوصفها استراتيجية قائمة على هدف الخطاب، وقد جعل) تداولية االستراتيج
(الوظيفة اإلقناعية من وظائف البالغة فضاًل عن الوظيفة التأويلية والكشفية  روبول

والتربوية، و: ))لكي تكون الوظيفية اإلقناعية أولية فإنها ليست الوحيدة، وان كانت 
أكيد انه أي الخطاب ليس ابًدا حدثًا معزواًل، بل البالغة هي فن اإلقناع بالخطاب وجب الت

على العكس فإنه يقابل خطابات سبقته أو ستليه وقد تكون ضمنية فالقاعدة األساسية 
للبالغة هي ان الخطيب الذي يخطب أو يكتب بهدف اإلقناع ليس ابًدا وحيًدا، وانما يعبر 

 :(2)ماأصلين للتخاطب ه عبدالرحمن طه، وقد استنتج (1) عن ذاته
: وهو ان يكون سلوك الخطيب/ الشاعر/ المبدع يتحدد بقصد هدف معين العاقليةاألول: 

 اذ ان كل سلوك قاصد يعد عماًل.
 ، وهو تحديد الهدف المطلوب.المعاقلةالثاني: 

وبهذا تكون استراتيجية اإلقناع قائمة على تحقيق وتوسيم الهدف عبر التأثير في 
تراتيجية الحجاجية بوصفها : فن توزيع مختلف الوسائل السلوك. ومن هنا ظهرت االس

الحجاجية )الحجج بأنواعها واستخدامها لتحقيق اإلقناع عبر مراحل متدرجة زمنًيا 
 ومنطقًيا.
 

                                                 

 .445 -444ينظر: استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية،( 1)
 .36ينظر: اللسان والميزان، طه عبدالرحمن: ( 2) 
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 الخاتمة:
تتنييوع االسييتراتيجية تبًعييا للحقييل المعرفييي الييذي تنتمييي إليييه ؛ لييذا فقييد وجييدنا بييأن هنيياك  .1

ة ، وأخيرى خطابيية ، وحجاجيية وصيواًل إليى اإلقناعيية استراتيجية عسكرية ، وأخيرى سياسيي
 وكل منها يخدم فكًرا وتوجًها خاًصا. 

 االستراتيجية  تخدم هدًفا خاًصا ، ولكن أهم ما يميز هذا الهدف هو اإلقناع. .2
التوجه األدبي لمفهوم االستراتيجية ميا هيو إال بفعيل التواصيل اإلنسياني المتعيدد واليذي  .3

 دد ، والتميز.يسعى دائًما نحو التج
 

Strategy is a Literary Concept 
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Anne Tahseen Chalabi
 

Abstract 
        Strategy is a modern concept that entered the literary side 

as a result of Arabization, and if its concept had to be 

approached with Arabic terminology, we would find that the 

term method or organized method is the closest to a strategic 

understanding. Because it means the correct methods used to 

achieve a literary goal that captures the minds and fascinates 

the taste. 
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