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 اإلشكالية

تمثل الخطابات الشعبية املجال الخصب للمفاوضات الكالمية واملمارسات اإلقناعية، ومحاوالت      

بول أو رفض موضوع ما. فاللهجات العامية في أحاديثنا اليومية  تحويل فكر اآلخرالجذب واالستمالة ل
َ
إلى ق

والتعابير الفعلية التي يؤسسها في الواقع، تفكير ذهني لهجي. فال أحد ينكر أن الثنائية لغة / فكر قوامها اللغة األم 

ف الشخص تفكيرا رسميا في وال يت -بالدرجة األولى -التي اعتاد املتكلم سماعها، والتواصل بها
ّ
 إذا تكل

ّ
غير األمر إال

 موضوع علمي أو عمل لغوي إبداعي.

كسب اللهجات العامية والخطابات الشعبية خاصية     
ُ
إن النسبة الغالبة من هذا التفكير اللغوي ت

 بأنها أساسية تكمن في تداخلها املتناهي مع الذوات املتكلمة، ومنه مع الجماهير املتلقية لهذه الخطا
َ
بات، علما

تشمل كل فئات املجتمع، مهما كانت مستويات أصحابها العلمية، أو الثقافية. وهذا ما يعلله شيوع استعمالها، 

كونها اللغة األم التي يستعملها كل فرد منذ أولى مراحل طفولته. وعليه فإّن هذا التداول اليومي يفرض بالضرورة 

فاعل البشري القائم على عاملي التأثر والتأثير، اعتمادا على خلوها من سهولة التعامل معها وبها في خضم الت

التعقيد. ذلك ألن أهم خاصية من خصائص اللهجات، هي البساطة فضال عن االرتباط الوثيق بينها وبين الهوية 

لسياس ي وسمة االنتماء. وقد كثر استثمار ذلك في التأسيس للخطابات املعاصرة، كالخطاب التسويقي والخطاب ا

 وغيرها.

لقد اشترط "أوليفيي روبول"صفة اللغة الطبيعية في الخطاب الحجاجي، كونها الوسيلة األبعد عن تقنيات 

البرهنة الصارمة، واألقرب من األنماط الحجاجية، فضال عن كونها السنن التواصلي املطواع لذلك التنوع 

ا كانت الخصب في الصيغ الحجاجية املنطقية واللسانية؛ بل والجم
َّ َ
الية القائمة على اإليحاء والتخييل. ومل

اللهجات لغات طبيعية بامتياز، كان الحديث عن وظائفها الحجاجية موضوعا بالغ األهمية، يهدف البحث فيه 

إلى مقاربة الخطابات الشعبية املتداولة يوميا بين أفراد املجتمعات قاطبة واملجتمع الجزائري خاصة، بوصفها 

 سات الخطابية الحجاجية األكثر حضورا وتأثيرا في الفكر البشري.مجال املمار 
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       :تنظيمالمقتضيات  
 .ضرورة التزام المشارك بمحور من المحاور السالفة
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في  11في المتن و 14( قياس Traditional arabicبخط) ة بعد عرضهفي نسخته االلكترونيسلم البحث كامال يأو 
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