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بناء الحجج والدفاع عنھا
الھدف من الدرس: التمكن من بناء حجج فعالة والدفاع عنھا في المناظرة والحوار

یشمل بعض ما سنناقشھ في ھذا الدرس ما یلي:
الحجج؛●
األدلة؛●
اإلقناع؛●
صیاغة أفكار بسیطة ومقتضبة؛●
بناء الحجج؛●
الرّد، الطعن، ودحض الحجج.●



ما ھي الحجة؟

ما الذي نعنیھ بكلمة حجة؟
 ← مجموعة من األسباب والبیانات أو الوقائع التي یقصد بھا دعم أو بناء وجھة نظر معّینة.

← سبب یقّدم دعماً للقضیة موضوع النقاش أو لمعارضتھا.
← بیان یقصد بھ اإلقناع.

ما الفرق بین الحجة والبیان؟
← البیان ھو النقطة التي توّد إثباتھا.

← البیانات لیست حججاً.
← المناظر الجّید یبدأ ببیان ثم یقّدم األدلة واألمثلة الداعمة لھذا البیان.

← الحجج بحاجة إلى بیانات داعمة ومنطق لتكون مقنعة.



الحجج واألدلة

لم تعتبر األدلة مھمًة؟
← األدلة تقّدم الوقائع للمساعدة في تسویغ الحجة.

← األدلة تقّدم األسباب التي تدعو للتوافق مع حجة 
معینة.

← األدلة یمكن أن تسھم في تثقیف الحكم أو 
القاضي أو الجمھور.

← األدلة یمكن أن تقدم معلومات بدیلة مقارنًة بما 
یقّدمھ خصمك.



فّن اإلقناع

السلطة ← القیادة، التأكید، القوة، اإلكراه، التھدید●

الدفع ← الحوافز المادیة، المكافأة، التعویض، التفاوض، ●
التبادل، المساومة، الصفقات.

اإلقناع ← التواصل مع اآلخرین بطریقة تحّفزھم للتفكیر أو ●
التصّرف بشكٍل مختلف بملء إرادتھم.



فن اإلقناع

في المناظرة، نبرة صوتك، واللغة أو الكلمات التي تستخدمھا وتبادل النظرات كلّھا أمور مھمة.●

من المھم أیضاً تحدید ما إذا كان من المالئم إلقاء كلمة رسمیة أو دعابة أو االثنتین كجزء من ●
مقاربتك.

"كلما فكرت بوضوح، كتبت بوضوح."●



بناء الحجج

البنیة األساسیة للحجج تتألف من ثالثة عناصر: االدعاء، الدلیل، والدعم

االدعاء ھو الموقف الذي یسعى المناظر ألن یقبلھ الجمھور.●
الدلیل ھو المعلومات اإلضافیة التي تعطى للجمھور من أجل دعم االدعاء.●
الدعم ھو العالقة المنطقیة أو السبب الذي یربط الدلیل باالدعاء.●



أھمیة التنظیم

نّظم أدلّتك وحججك وحّدد أولویاتك؛●
قّدم أقوى حججك أوالً؛●
قّدم الحجج األھم في بدایة المحادثة؛●
قّدم حجتین أو ثالثاً وأضف األدلة ذات الصلة أثناء الكلمة؛●
إذا كنت تناظر ضمن فریق:●

اختر من یقّدم أّي أدلة لكي یكون لكل شخص دور في الكالم؛○
أترك بعض الحجج لمتحدثین آخرین؛○
خصص حجج أو أبعاد جدیدة؛○
المتحدث األخیر ال یحتاج بالضرورة لتقدیم حجج جدیدة بل یمكنھ تقدیم أدلة إضافیة.○



الدحض والنقض

الدحض یتّم عند تقدیم حجج الطرف األول، ویكون على الطرف ●
الثاني تقدیم رّد علیھا بشكٍل نقدي. المقصد ھو تقدیم حجج 

معارضة. 
النقض ھو الدفاع عن الحجة من بعد دحضھا. ●

أثناء النقض، یشیر المناظر إلى الحجج التي قّدمھا ○
شركاؤه إضافة إلى الدحض الذي قّدمھ خصومھ.



أھمیة اإلصغاء

اإلصغاء مھم لكي تتمكن من اختیار طریقة النقض المناسبة أو الحجة ●
المعارضة لمواقفھم أو بیاناتھم.

المناظر الجّید یجیب من خالل تقدیم األدلة المعارضة.○
المعارضة بذكاء تقتضي إیجاد سبیل لمعارضة أو تقدیم نقض لحجج ○

وتفسیرات المناظرین اآلخرین.
یمكنك تقدیم نقض لصالحیة البیان الذي یقّدمھ الخصم وھو مختلف ○

عن معارضة الشرح.



تسعة أسالیب لبناء حجة دامغة

حافظ على البساطة؛1.

كن عادالً تجاه خصمك؛2.

تجّنب األخطاء الشائعة؛3.

اجعل افتراضاتك واضحة؛4.

ابِن حجتك على أساس متین؛5.

استخدم أدلًة یصّدقھا القارئ؛6.

تجّنب العمومیات – توّخ الدقة والتحدید؛7.

تفّھم وجھة النظر المعارضة لرأیك؛8.

اجعل من السھل على خصمك أن یبّدل رأیھ.9.



تمرین: بناء حجة مقنعة
لم علّي أن أطیع القانون؟ .ألنھ جزء من العقد االجتماعي .لكنني لم أوقع أي عقد اجتماعي !علیك بذلك. ھذا ھو القانون




