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Abstrak 

Markaz Munazharat Qatar atau yang biasa dikenal dengan Debat Qatar 
merupakan salah satu yayasan yang mengatur sistematika debat yang berbentuk 
kelembagaan resmi bertaraf internasional. Sebagai sebuah lembaga khusus yang 
mengatur secara intensif perihal dunia perdebatan, Debat Qatar telah dianggap sebagai 
referensi ideal oleh para debaters tanah air, bahkan seluruh dunia terlebih dalam 
penyusunan argumen. Namun faktanya, jika dibedah menggunakan teori 
argumentasi Stephen Toulmin terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan 
arguentasi yang disampaikan oleh para kontestan Debat Qatar. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola argumentasi yang terdapat 
pada perkataan para pembicara dalam kompetisi debat internasional antar universitas 
sedunia dengan mengambil sampel pada pertandingan di babak final tahun 2013 Mو 
serta untuk mengetahui kadar ketajaman argumentasi dengan melihat pada 
kelengkapan unsur-unsur pembangunnya sesuai yang telah dikemukakan Toulmin 
Dkk, yaitu: 1)Claims, 2)Ground, 3)Warrants, 4) Backing, 5) Modal Qualifiers, 6) 
Possible Rebuttals. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan objek 
kajiannya berupa video siaran ulang final debat bahasa Arab tingkat Universitas tahun 
2013. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak catat 
dengan menggunakan teknik analisis argumentasi menurut teori Sthepen Toulmin. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima (5) pola dasar 
beserta variasinya dalam percakapan kompetisi debat bahasa Arab tingkat internasional 
tahun 2013 M. Adapun 5 pola tersebut antara lain: 1) Pola C-G-W dengan variasinya 
(C-W-G) dan (C-G-W), 2) Pola (C-W-M) hanya sekali muncul, 3) Pola (C-G1-
W1-M-G2-W2) tanpa variasi, 4) Pola (C-W1-W2-G1-B-G2) tanpa variasi, 5) Pola 
(C1-W1-C2-W2-G-M). Adapun untuk kadar ketajaman argumentasi bervariasi 
mulai dari lemah, cukup, dan kuat.     

 
Kata Kunci:  Pola argumentasi, Qatar Debate. 
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 التجريد
 ، وقد عامل املناظرة ايعلمةاثاية  يف امل املؤسساتمن أبرز  يعد مركز مناظرات قطر

 .ة األداء ويف بناء احلج  عند املناظرة ابيلغ  ايعربح مرجعا عاملةا من حةث ايتقنة  و أصب
 هاطامنن حةث أقص وخاص  يف بناء احلج  مويكنه يف احلقةق  وايتطبةق قد يقع يف فجوة ون

ذه ايدراس . وهذا مما جيذب حباثه يف ه قوهتا استنادا إىل نظري  توملني عن احلججة .مقدار و 
فةهدف هذا ايبحث إىل معرف  أمناط احلجج يف كالم مناظرين يف ايبطوي  ايدوية  ملناظرات 

معرف  مدى قوهتا ابعتبار إىل كماي  عناصرها. ويلوصول إىل ذيك م و 2310ت سن  اجلامعا
ىل عناصر إ توملني يف ايتحلةل احلججي، ابينظر دف، استددم ايباحث نظري  ستةنناهل

 ايدعمو  (Warrants) املذكرةو ( Ground)ايبةاانتو  (Claims) املطايب احلج  ايست  وهي : 
(Backing ) ايطريق و (Modal Qualifiers ) ايردو (Possible Rebuttals) . 

نهائة  يف فةديو عن ايبطوي  اي توكان هذا ايبحث من ايدراس  اينوعة  ايىت تناوي
م. فقام ايباحث بنسخ مجةع ايكالم من كل 2310من مناظرة اجلامعات اياثاياث  سن  

ج ايسماع نهاملتحدثني و ميّةزها من بني احلوار احلججى وما سواه. واستددم ايباحث م
 وايكتاب  يف طريق  مجع ايبةاانت مث أتى بتحلةلها.

اهتا، وهي كما ( أمناط احلجج مع تنوع5اك مخس  )واينتةج  من هذا ايبحث أن هن
أكاثر األمناط استدداما.  وهو  C-B-Wو  C-W-B مع تقلباته (C-B-W)يلى: اينمط األول 

-C-G1-W1)، اينمط اياثايث  عاتهتنو اينمط ايوحةد يعدم  وهو (C-W-M)اينمط اياثاىن و 

M-G2-W2 )اينمط ايرابع ال توجد تقلباته ،(C-W1-W2-G1-B-G2)  تنوعاتهانعدمت ،
حسب كماي  . أما مقدار قوة احلجج فتتنوع (C1-W1-C2-W2-G-M)اينمط اخلامس 

 جةد جدا.ها وهي تتكون من ضعةف، مقبول، وجةد, و عناصر 

  مناظرات قطر ،أمناط احلجج ،  :الكلمات املفتاحية
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 تقديرو  كلمة شكر

مه لى نعايعظةم فحق محده ع احلمد هلل ايذى أنزل ايقرآن عربةا على اينيب ايعريب
ةذه حىت أقدر على إهناء هذا ايبحث وعلى خري تنن ايعظمى ورمحته ايوسعى ورضاه ايعلةا

م لّ عوايصالة وايسالم على اينيب أفصح من نطق عربةا وهو ايذى   جل.مبشةئ  هللا عز و 
 .  ا بعدأمّ  ايعجم وايعرب قوال ثقةال ال ماثةل يه يف األبد.

ع من قد تقديري على مجةو  م جزيل شكريأن أقدّ  ينايبقع  اياثمةن  يسرّ  هفبهذ
املعرف  و يف عملة  كتاب  هذا ايبحث حىت يضةع يل نور ايعلم  هداين وأهلمينو  أرشدين

ع يل  فةسامهىن يف أدائه أحسن األداء. ومنهم: واإلرشاد املشجِّّ

فضةل  املكرم ايدكتور احلاج أمحد فتاح كعمةد كلة  اآلداب وايعلوم اياثقافة  جبامع   .1
 سونن كايةجاكا اإلسالمة  احلكومة  جوكجاكارات

  اآلداب ةفضةل  املكرم ايدكتوراندوس مصطنى كرئةس قسم ايلغ  ايعربة  وأدهبا بكل .2
ب كما ال أنسى ذكره فضةل  ايدكتور حنةف أنوارى املاجستري ككاتو  وايعلوم اياثقافة 

 يه.
هو و  ة املاجستري كمشريف يف هذا ايبحثبن بردفضةل  املكرم األستاذ ايدكتور ا .0

إهناء كتاب   يف تزويدي ومسّهليو  بذل بذيل وجهد جهةد يف إرشاديايذى كان يف 
   هذا ايبحث رغم أنه يف شغل شاغل.   

فضةل  ايدكتورة آنةنغ هرنةىت املاجستري كمشرفىت األكادمية ، هي ايىت قد سامهت  .4
 ىل كاثريا يف عملة  هذا ايبحث

موىن علوما  أدهبا ايذين كانوا قد علمجةع املدرسني واملدرسات يف قسم ايلغ  ايعربة  و  .5
 . كاثرية انفع 
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نسى ذكرها ايسرور وال أيف احلزن و  يذين كانوا يرافقونيناألعزاء هم ا أخوايتو  إخواين .6
زاك هللا جال أقدر تعبري ايكالم إال شكرا و املنضل زمةلىت يف شرك  "زواينى" حىت 

 خريا.
 -أتقدم ابيشكر اجلزيل ملنتدى املعطةات مما ال تنسى ذكرايهتا يف ذهينو 

شر ثقاف  نعلى جهوده يف خدم  ايتعلةم و  -اهلةئ  اخلاص  ملناظرات ابيلغ  ايعربة 
ممارس  ايكالم ايعريب يف جامعتنا سونن كايةجاكا اإلسالمة  املناظرة ايعلمة  و 
 .احلكومة  احملبوب 

اء يف ايرقي يه أايد بةضن كانت يكل ماالرتقاء يلجمةع و وأسأل هللا ايتوفةق و 
  ن. نشره يف املستقبل إىل أجةاينا ايناشئني املمتازيوايتطور وايتقدم هلذا ايعمل و 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

كفاملناظرة  .كفكارستخدمت ىف تبادل األراء واألا   إن املناظرة تشكل عمليات لغوية 

خاصة ىف ية و اضارة اسإسالماحلعالقة وثيقة ووطيدة ىف ترب كفنا لسانيا وهلا شأن عظيم و تع

ة غيب البليأبرز األسالذي يعترب من ممر الدهور للغة العربية. كفهي نوع من أنواع احلوار ال

عل  صدق اه ن عل  وددانية  هلل تعا،ى  و والرب  لةن الكرمي ىف إقامة األدآها القر الىت استعمل

ريق اسإقناع حلقيقة عن طبيان امن أجل الوصول إ،ى احلق و –لسالم عليهم ا-األنبياء والرسل

 . ياملنطقو  يالعقل

ري احلاجة إ،ى احلوار كمطلب ضرو إ،ى صفحات اتريخ البشرية تربز طالعنا وإذا 

ات اون ب ن احلاضار التعتعزيز منهج التقارب و يكتسب أمهية ابلغة لتمهيد طريق التواصل و 

يق ممارسة ىف عمليات املناظرة كفعال عن طر  نهج اتاتاايامل هناكاملختلفة. وىف هذا اجملال 

أهنا تساهم ىف  اكفة إ،ى وابسإض 1.التعامل الفكريالتواصل و  يهدف إ،ىة شفواي اللغة العربي

                                                           
1 Ibnu Burdah, Melejitkan Kemampuan Bahasa Arab Aktif Melalui Strategi Debat, 

(Malang: CV. Lisan Arabi), 2016, hlm. 20 
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البحث عن إجياد اسإطار احلاضاري الذي يقوم عل  عناصر القوة املستمدة من خالصة 

 2.التجارب احلاضارية للبشرية مجعاء

جدالية لتناقش و ااملناظرة داليا كوسيلة  ليستخيف  عل  الناس مؤخرا   مما تاو 

الرمسية.  قنياتالتعل  التخطيط و  اقائمخاصا احلجح كفحسب  بل إهنا قد أصبحت برانجما 

  سواء تايمن أنواع املسابقة ىف شىت املستو عل املناظرة كنوع جب كفقد قام بعض املؤسسات 

طىن بل ستو  الو املستو  الداخل  ااملدارس أو املؤسسات البربوية  أو ىف املأكان ىف 

اظرة  ة منص املنطالب اجلامعات ىف مهرجانيقد شارك عديد من طالب املدارس و الدو،ى. و 

 كبار احلكومة.و   نالسياسي ن اجلمهور مشاركةيب عتغوتا 

غة العربية. ىف تنمية وترقية الل كز مناظرات قطر كمؤسسة مفاضلة لعبت دورهايعد مر 

ة تسم  ببطولة ىف املناظرة لكل سنت ن. وهي مسابق ربانمج التسابقيالم املركز بتنفيذ لقد قا

املناظرة العلمية ابللغة العربية عل  املستو  العامل . ي عقد هذا الربانمج ىف إطار احلفاظ 

ن  لغة القرآكما أهنا تشكل مراعة ىفواملراعات عل  استمرارية وثبوت اللغة العربية الفاح   

ربية عن والطالب ىف العامل عل  دوام تعلم اللغة العالكرمي.  ابسإضاكفة إ،ى تشجيع التالميذ 

طريق التفكري املنطق  وبناء احلجة املنهجية القوية املقنعة لسائر اجلمهور وأعوام الناس. وقد 

                                                           
 11  ص. 2112مؤسسة قطر للنشر    -ا قطر:دار بلومزبر   املدخل إ،ى كفن املناظرات  2112عبد الطيف سالم   2 
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معظم  لبالد الىت كانشارك كثري من  طالب املدارس واجلامعات ىف العامل  وابألخص من ا

 .سكاهنا مسلم ن

لتدريب يلة البربية. إذ استلزم مجيع املشارك ن هلذا الربانمج ابي عترب هذا الربانمج كوس

كفال ينجح  قاضية املطرودة عندهم.الواملمارسات املكثّفة من خالل بناء احلجج والتبّحر ىف 

املتناظر إتا بعد جهد جهيد وبذل بذيل ىف البحث عن املراجع واملاادر الىت تثبت وتقو  

من لحجة كعلمية احلجج ىف البحوث العلمية الورقية. كفدجتهم املطابقة إ،ى معيار علمي ل

مثّ أنه ليس بغريب أن هذه املسابقة تؤد  إ،ى ترقية مهارة الكالم ىف اللغة العربية  وابلتا،ى 

تقدر  عل  توليد األجيال الناشئ ن واملستعّدين ملواجهة املشكالت والتحّدايت الىت تايبهم 

 طوال دياهتم ىف املستقبل.

إدارته اخلاصة. كما أن لبطولة خالكفا أن لكل برانمج له أنظمته و نعلم ومما تا 

املناظرات قطر أنظمة وإدارة خاصة تتميز عن نظم املناظرات األخر . كفمناظرة قطر أتخذ 

شكل مناقشة ب ن كفريق ن ميثل كلٌّ منها رأاي خيتلف عن رأي كفريق اخلام ىف القاضية الىت 

اصة كون من ثالثة أشخاص  ولكل منهم له وظيفته اخلتكون موضوع النقاش. لكل كفريق يت

ة. كفقام األول من كفريق احلكومة أو املواتا مخيتلف بعاضها بعاضا. ت بدأ املناظرة من املتكل

 إلقاء املبدأ العام وابلتا،ى اببيان خلفية املشكلة وتعريف املاطلحات املفتادية وحتديده
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مع بيان  تقسيم وظائف زمالئه من نفس الفريق واهلدف  وىف اخلتام قام املتكلم األول بذكر

 وادد من احلجج الداعمة ملوقفهم كاملواتاة أو املعارضة. -عل  األقل–

يق املتحدث األول من كفر  املناظرة مع األول من املنص  متر   وبعد نزول املتحدث

املبدأ  كول من كفريق املواتاة من ديث ي شكّ  جاء بتفنيد ما قاله املتحدث األ املعارضة 

يكون هناك لالتعريف. وهذا أول ما يقوم به كلٌّ من املتحدث ن ىف أول خطابه واهلدف و 

بل أن تتم قذا كما جر  ىف مجيع املتحدث ن. و للجمهور. وهك املقنعو  جو التناظر السخ ن

ل كفريق اخلام نقاط الاضعف من قبق أن يعد نفرا لتقدمي اخلالصة و البطولة  عل  مجيع الفري

 احلكام ىف التيقن عل  أهنا أقو  دججا وأو،ى ىف املناظرة من الفريق اجملاور. دىت جيعل

عل املناظرة متتاز عن عمليات لغوية أخر  يعىن وجود احلجة. كفاحلجة جوهر  ومما جي

 لبياانتاقوم عل  موقف الفريق ىف القاضية. وهي ي مناظرة و تعد حمورها األساسي الذيكل 

ا.   الغري ويكون بقاد الظفر عل  إقناع احملكم ن واجلمهور معوالربهان أو ما حيتاج به عل

إذ أهنا ذات نتيجة عالية ىف أوراق استمارة التحكيم وكشف الدرجات. كفاحلجة القوية 

  1تكون بتوكفري التاءات الثالثة أعىن التوكيد والتعليل والتدليل.

                                                           
  01عبد اللطيف سالمي  املدخل إ،ى كفن املناظرة............., ص.  1 
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لقد قدم ستيفن تومل ن ىف نظريته عن حمتوايت احلجة الوثيقة والقوية  وذكر ستة 

  warrants 1  بياانتالgrounds   2  املطالبة  claim  1عناصر تبىن هبا احلجج  وهي: 

 possible rebbutals  6  الطريقة modal Qualifiers 5  الدعم backing  2  املذكرة

 جوداهتا. نستطيع أن حنّلل مد  قوة احلجة و  ةكفبهذه العناصر الست 2.الرد

جج بعناصر احل واومهما كان األمر كذلك  نر  أن بعاضا من املتناظرين مل يهتم

ادها أو رّدها. وذلك  كفيسهل عل  كفريق اخلام انتق  الالزمة. دىت أصبحت احلجة ضعيفة

الفريق من  اثّلهالىت مي 2111لبطولة املناظرة العاملية الثانية سنة  جلولة النهائيةكما وقع ىف ا

ية املطرودة قاضالجامعة سلطان قابوس عمان يقابل الفريق من جامعة اخلرطوم سودان حتت 

مت ثورات الربيع العربية قد كفشلت". ىف هذا الادد تقدالربملان "يؤمن هذا اجمللس أن  أمام

سلبيات تعود إ،ى ،ى اللقد أدت إ ملواتاة وحتتج أن الثورات الربيعاملتحدثة األو،ى من كفريق ا

لون اجملتمع العريب. وابلتا،ى أدت الثورة إ،ى انقسام اجملتمع إ،ى الثائر والفساد مما جيعلهم يتقات

ويتنازعون للدكفاع عن رايتهم ومذاهبهم. وأضاكفت أياضا بدليل واقعي أعىن وقوع النزاعات 

       5 الثورات.إ،ىىف مار والبحرين والقبلية ىف اليمن ولبيا  كفتعود السبب ذلك كله 

                                                           
4 Stephen Toulmin, An Introduction to Reasoning, (New York: Macmillan Publishers), 

1979, hlm. 25 
5 https://www.youtube.com/watch?v=cmcoiSJeCMo, diakses pada 25 Mei 2019, jam 

10:00 WIB. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmcoiSJeCMo
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كفمن هنا اعتقد البادث أن احلجة الىت جاءت من دديث املتحدثة األو،ى مل تتوكفر 

 : إن الثورات جاءت Claimsا املطالبةحمتوايت احلجة إتا ثالثة كفقط  وهي العنار 

  ويكون Warrantsااملذكرة ابلسلبيات واملفسدات كما ذكرت. أما العنار الثاىن هو 

أن وجود الثورات جيعل اجملتمع ىف التوترات واتانقسام. وأيت  بعد ذكل ذلك ابلذ كر 

ىف  أنَّ النزاعات قد وقعت    ديث ذكرتGroundاالبياانتعنار الثالث أتا وهو لاب

بلدان العربية كمار والبحرين واليمن ولبيا وهلّم جر . ومن ب ن مقولة املتحدثة البعض 

جة ع   كانت احلجة ضعيفة لعدم توكفري عناصر احلاألو،ى ىف دجتها حتت احملور اسإجتما

 الستة  دىت يسهل عل  املعارضة ردها ونقدها مجلة وتفايال.

بناء عل  ذلك أراد البادث وصف أمناط احلجج ضمن كالم املناظرين ىف مناظرات 

قطر  ومعركفة مد  قوة احلجج الىت جاءت من قبل كفريق ن دىت يظهر جليا أيهما أقو  

ن يفوز. علًما أبن ىف هذه املسابقة يوجد نظام يدبر أدوار كل املتناظرين دجة وأو،ى أ

ة هذا لبادث يرغب ىف كتابوتقسيم وظائفهم دسب موقفهم. وجبانب أخر مما جيعل ا

ية فوجود اتاعتقاد أن كل كفريق له اخلاائص ىف إلقاء دججهم مع اختالف خل البحث

ادة عأقو  وأجدر كفركز البادث ىف إ كفريقدراك أي تعلمهم وبيئاهتم. وللحاول عل  إ

 م. 2111جلولة النهائية يف بطولة املناظرة العربية العاملية قطر سنة اانطباعات 
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 تركيز البحث .ب

 استنادا إ،ى خلفية البحث كما سبق ذكره  قام البادث ببركيز حبثه ىف األمرين التا،ى:    

 واحملاجة من قبل املتناظرين ىف بطولة املناظرات قطر؟  كيف كانت أمناط احلجج .1

 ؟ىف بطولة املناظرات قطركيف كان مقدار قوة احلجج من قبل كل كفريق  .2

 ج. أهداف البحث

 وبعد أن قام البادث ببركيز البحث كما سبق  كفيهدف هذا البحث إ،ى:

 عرض أمناط احلجج من قبل املتناظرين يف بطولة املناظرات قطر. .1

 يف بطولة املناظرات قطر.من املتحدث ن احلجج  دار قوةمقوصف  .2

 د. فوائد البحث

د واألغراض تمتع ابلفوائيلزم عل  مجيع البحوث أن تأنه  األدب العلميإ،ى  وكفقا 

  :أيت  بيان كفوائد هذا البحث كفيما يلري أو تطبيقي. واء أكان بشكل نظاملعينة سو 

 ةوجهة النظريالالفوائد ىف  .1

ومما يكون رجاء البادث أن يكون هذا البحث مسامهة يف تطوير وترقية العلوم 

اللغوية وخنص بذكر جلوار قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سوانن كاليجاكا جوكجاكارات. 
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 ن واألوسع من هذا اجملال أن ينتفع كثري من البادث ن ىف املستقبل عل  تطبيق نظرية تومل

 .ىف عدة البحوث األخر 

 ةوجهة التطبيقيالالفوائد ىف  .2

راسي املنهج الدنتمىن من نتيجة هذا البحث أن تكون مقارنة واقبرادة سإنشاء 

لثقاكفية جامعة العلوم اأدهبا كلية األدب و غة العربية و خاصة ىف العلوم اللغوية بقسم اللو 

 سوانن كاي جاكا جوكجاكارات.

احلجة  مساعدهتم ىف بناء البحثذا وألصحايب وزمالئي طالب اجلامعة نتمىن هب 

ة األخر . أو البحوث العلمي األكادميي سواء ىف  كتابة املقالة أو اجملالت الاجملجيدا ىف 

لعلمية تعّمق ىف عامل املناظرة أي من يرغب ىف تعلم املناظرة اسإضاكفة إ،ى الذ   يتبّحر و واب

 ابللغة العربية خاصة وكل مناظرات أخر .

 قةه. الدراسات الساب

رتباط اهي الدراسة أو البحوث ذات صلة و  إنه ملن املعلوم أن الدراسات السابقة 

ابحلقيقة أنه ليس هنالك حبث مسبق يبحث  6مع الدراسة الىت قام هبا البادث األن.

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 

2017, hlm. 45 



9 
 

يف حتليل دجج املناظرة اللغة العربية مع استخدام نظرية ستيفن تومل ن بشكل ملحوظ. 

اسات ذات نقطة شبهية ىف بعض الزوية هبذا البحث  عل  الرغم أن هناك بعض الدر 

–سواء أكان تواكفقها ىف النظرية أم ىف مادهتا كفقط. منها البحث العلمي أللفية نارية 

ة  مقدار قوة دجج الفقرات احلججيحتت املوضوع " األمناط و  -دارما طالبة جامعة سنتا

صة هذا البحث خالالبحري". و  ة املعتمدة يف اجملالىف ابب العرض ملقالة اجمللة العلمي

تشري إ،ى أن مقدار قوة احلجة ىف تلك اجمللة املذكورة تنوعت كما متثله من الاضعيف 

ججها اكتشف أن هناك ىف أمناط دأقو  دججا. و  وجيد وجيد جدا دىت إ،ى درجة

  شكل G-C  2أو   C-Gع خيار ما ب ن مC-G  شكل 1أشكال  منها: أربع أمناط و 

C-G-W  مع خيار ما ب ن مخسة أمناط  وهيC-G-W, C-W-G, W-G-C, G-W-C  G-C-

W, 1 شكل  C-G-W-B  مع تنوعهC-G-W-B, C-G-B-W, G-C-W-B, G-W-B-C, W-

B-G-C. 2 شكل  C-G-W-B-M  مع تنوعهC-G-W-B-M   وG-C-W-B-Mابلتا،ى و . 0ا

ة العلمية قالملاقالة العلمية ليولياان ستيانينغسيه حتت املوضوع " أمناط احلجج يف امليوجد 

  8."قتاادي ادراسة حتليلية  املعتمدة يف اجملال اتا

                                                           
7 Alfiyatun Nasiroh, “Pola dan Kadar Ketajaman Argumen Paragraf-Paragraf Argumentasi 

Bagian Pembahasan Artikel Jurnal Terakreditasi Bidang Kelautan”, skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta), 2016, hlm. 87-88. 
8 Yuliana Setyaningsih, “Pola Argumen Paragraf Argumentatif Pada Artikel Jurnal 

Terakreditasi Bidang Ekonomi (Perspektif Stephen Toulmin)”, jurnal Adabiyat, (Yogyakarta: 

Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 15, No. 2, 2016, http: 

//ejournal.uin-suka.ac.id/adab/adabiyyat.  
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ومن اندية موضوع البحث هناك البحث العلمي ألمساء ابن قلح وهو طالب يف 

زائر. وكان بسكرة اجل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب واللغة جبامعة حممد خاضري

موضوع مقالته أتا وهو " كفن املناظرة من منظور تداوي اسإمتاع واملؤانسة للتوديد  

امنوذجا". وقد تناول عن وددة تقنية احلجج ىف كفن املناظرة العامة مؤانستها ابستخدام 

 9ر.و كفيه أياضا املبادث عن اتريخ املناظرة ونشأهتا عرب العالتحليل التداوي. و نظرية ا

ابلتا،ى وجد البحث العلم  ألنكو ولدان حتت العنوان " اسإقتباس ىف كالم و 

املناظرين ىف منتد  املعطيات للمناظرة العلمية العربية ادراسة حتليلية بالغية ". هذا 

البحث اصدره قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب والعلوم الثقاكفية جبامعة سوانن  

مما يكون تركيز هذا البحث . و 2110احلكومية جوكجاكارات سنة كاليجاكا اسإسالمية 

قتباس املستخدم ىف دديث أعاضاء منتد  املعطيات عندما ميارس هو ىف أسلوب اتا

كفنقطة التفريق اجلوهرية من  11املناظرة سواء أكان ىف ممارسة اليومية أو عند املسابقة.

نظرية  هذا البحث استخدمهذا البحث الذ  قد سبق ذكره تقع ىف نظريته ديث أن 

                                                           
أمساء ابن قلح " كفن املناظرة من منظور تداوي " اسإمتاع و املؤانسة للتوديدي أمنوذجا"  البحث العلم  ابسكرة: جامعة جامعة 9
 .181-109   ص 2112حممد خاضري   

10 Angko Wildan, “Al-Iqtibas fi kalami al-Munazhirin fi Muntada al-Muthoyat li al-

Munazharah al-‘Ilmiyah al-‘Arabiyah (dirasah tahliliyah balaghiyah)”, skripsi (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 58-61. 
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يل ن يستخدم نظرية تومل ن عن طريق حتلأما البحث الذ  قام به البادث اآلالبالغة 

 عناصر احلجج مع تقدير قوهتا و بيان أمناطها.

 البحث منهج. و  

 . نوع البحث1

يتاضمن نوع هذا البحث إ،ى النوعية  ديث أنه يركز إ،ى الظاهرة اللغوية  

 ألن البياانت الىت قد دالت تا تقدر عل  عرضها يف هيكلالىت تتاف وصفيا 

العددي الرقمي أو اهليكل اسإداائي. ىف هذا املطاف سيعرض البادث تاوير 

 بشكل وصفي. ةدالة القاضية املشروع

 .مادر البياانت2

دد ما إتا بوجود أساس كل حبوث  كفال يكون حبث أي أ إن املعطيات 

ذا و املعطيات من هوقة. كفكان مادر البياانت أادر موثالبياانت الاادرة من ما

م الىت 2111لة املناظرات قطر سنة هو الفيديو للجولة النهائية ىف بطو   البحث

الفريق من مجهورية سودان و مملكة عمان. كفقد تؤخذ هذه الفيديو من شبكة  اميثله

سخ نب كفمن هذه الفيديو سيقوم البادث 11رمسية ملناظرات قطر عرب برانمج يوتوب.

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=cmcoiSJeCMo, diakses pada 25 Mei 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=cmcoiSJeCMo
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تعانة روءة. ابسإضاكفة إ،ى اتاسبعض الكالم عن طريق وصفي باورة الكتابة املق

ساسي الكتاب األة من الكتب املتعلقة ابملناظرة و لقاموس واتاستشهاد إ،ى عداب

 هذه الزوية. ت األخر  املتعلقة يفاملقاتابحوث و لنظرية تومل ن  وابلتا،ى بعض ال

 طريقة مجع البياانت .1

  وهو تخدام منهج التثليثع البياانت هلذا البحث اسأصبحت طريقة مج

ويف تطبيقه يقوم البادث  12اجلمع ما ب ن منهج السماع ومنهج احلوار.اخللط و 

بنسخ بعض كالم املتناظرين املأخوذة من اليوتوب. وابلتا،ى قام البادث ابحلوار مع 

 يف ت املوجودةمن جامعا -مناظرات قطر–بعض املشبرك ن هلذا الربانمج 

ية من جامعة موتاان ملك إبراهيم اسإسالم وسهىن أرجه   منهم أديتيا موتااناندونيسيا

. ارات هلل اسإسالمية احلكومية جاكاحلكومية ماتانج  حمبويب من جامعة شريف هداية 

سيجر  هذا احلوار إما بشكل مباشر أي وجها بوجه أو غري مباشر أي بواسطة و 

 اهلاتف الذكي.

 

                                                           
12 Khaerudin Kurniawan, Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia, (Bandung: 

Pustaka Setia), 2018, hlm. 35 
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 البياانتحتليل  .2

يف هذا البحث سيقوم البادث بتحليل البياانت عل  منهج تومل ن عن 

اط منطريق مقاربة وصفية نوعية. وكان اهلدف من هذا التحليل يشري إ،ى وصف أ

 ىف بطولة املناظرات قطر. احلجج الىت يلقيها املتحدثون

 ح. نظام البحث

حبثه إ،ى  البادثقادا إ،ى تيسري البادث يف بناء نتائج البحث  قسم  

 مخسة أبواب مع بياهنا املوجز كما يل :

ده تركيزه وأهداكفه وكفوائالباب األول  حيتو  عل  املقدمة وخلفية البحث و  

 الدراسات السابقة ومنهجية البحث ونظامه.و 

ناصرها عتكون من تعريف احلجة و الباب الثاىن  يبحث يف اسإطار النظري الذي ي 

 أمناطها.و 

  مناظرات قطريتناول يف املعلومات عن تعريف املناظرة و  ث الباب الثال 
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ليل أمناط احلجج . يتمثل يف حتوعرض البياانت البحث الباب الرابع  تناول يف نتائج 

ات بيان تقنية إلقاء احلجج من قبل املتحدث ن ىف بطولة املناظر إدراك مقدار قوة احلجج و و 

 م.2111قطر سنة 

 .    اخلالصة واتاقبراداتختتام  الذ  يتكون من الباب اخلامس  اتا 

   

 

   

 

 

 

 



 الباب اخلامس

 االختتام

يف هذا الباب سيتناول الباحث خصلتني أو أمرين أحدمها اخلالصة، وهي الىت حتتوى على 
النقاط الىت  ىنتيجة حتليل البحث و عرضها موجزا. واثنيهما اإلقرتاحات، وهي تشمل عل

 هتمام هبا.تتطلب القارئني اال

 اخلالصة .أ

لقد شهد هذا البحث مظاهر أمناط احلجج ضمن كالم مناظرين يف بطولة 
ه دار قوهتا.  فتحصل هذاملناظرات قطر حيمل اهلدف إىل معرفة أمناط حججها ومق

تكون ابلنظر إىل بناء احلجة الىت قام هبا املتحدثون عند إلقائها وحينما يناظرون األمناط و 
طلبا إلقناع اجلمهور وبلوغ اخلطاب إىل فهم احلكام كي يثبت  خصومهم على املنصة

موقفهم سواء يف املواالة أم يف املعارضة. وبعد أن مّت إتقان احلجج تبادر الباحث إىل 
 ملطالبةاحتليل عناصرها. وهي العناصر الىت اقرتحها ستيفانت توملني املمثلة من 

(Claims و )البياانت ( أو األساسGround و ) كرةاملذ (Warrants و )الدعم 
(Backing و )الطريقة (Modal Qualifiers و )الرد (Possible 

Rebuttals  حجة من بني   11(. وبعد أن متَّ حتليل البياانت اكتشف الباحث
م. 3112كالم املتحدثني يف البطولة الدولية ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية سنة 

احلجج مع تقلباهتا أو تنوعاهتا، وهي كما يلى: أمناط  5وبعد التحليل وجد الباحث 
  C-B-Wو C-W-Bتقلباهتا أو تنوعاهتا  ( معC-B-Wالنمط األول )

وهي النمط الوحيد لعدم  (C-W-M)وهي أكثر منطا استخداما. النمط الثاىن 
( ال توجد C-G1-W1-M-G2-W2تقلباهتا أو تنوعاهتا ، النمط الثالث )

( انعدمت تقلباهتا أو C-W1-W2-G1-B-G2تقلباهتا، النمط الرابع )
 (. C1-W1-C2-W2-G-Mتنوعاهتا، النمط اخلامس )
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وبعد أن اكتشفت أمناط احلجج من كالم املناظرين للبطولة الدولية ملناظرات 
م، استطاع الباحث النظر إىل كمالة عناصر احلجة 3112اجلامعات ابللغة العربية سنة 

ا. عيني مقدار قوة احلجة اعتمادا على كمالة عناصرهاملكونة هلا، فيسهل على الباحث ت
عيف ضوابلنسبة إىل مقدار قوة احلجج يف كالم مناظرين ملناظرات قطر تتنوعت من 

رغم أن معظمها كانت يف الدرجة مقبول ألهنا مل تتوفر من عناصر ، مقبول وجيدو 
          .املذكرة-البياانت-املطالبةاحلجة كاملة إال ثالاث منها، وهي 

 االقرتاحات  .ب

جى منها ر قرتاحات والنقاط املهمة وكما ي  ملما يسر الباحث إلقاء بعض االإنه 
 شخا  املثيرين هلذا البحث.ألاملسامهات للقراء ولاملنافع و 

 للجامعة (1

خنص بذكر اجلامعة وأي جامعة ال خيتصر يف أي جامعة توجد فيها 
ستطيع البناء على صورة كاملناظر كي يالتخصص اللغة العربية أن تزيد هنج احلوار 

الطالب ممارسة الكالم املنتظم والنقدى للقضااي العامة. فرتقي بذلك مسعة اجلامعة 
 وترفع رايتها إىل أعلى املراتب.

 للمتعلمني و املثقفني (3

ولعل أن يصير هذا لبحث السهم النافع واملالحظات لرتقية جودة عملية 
 مساعدة تعليم اللغة العربية التطبيقى، وابإلضافة إىلالرتبية والتعليم وخاصة يف 

الطالب يف كيفية بناء احلجة القوية املقنعة املنطقية. وال يكون ذلك إال بعد 
اصالحات واحملاسبات الذاتية واملزيد من مطالعة الكتب والبحوث العلمية األخرى 

 وكل شيئ ما له اتصال املباشر إىل أي ختصص مطلوب.
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 اآلخرينللباحثني  (2

من املالحظ أن هذا البحث خيتصر يف كشف أمناط احلجج ومقدار قوهتا 
يف كالم املناظرين لبطولة املناظرات قطر ابلنسبة إىل كمالة عناصرها. فمن املطلوب 
أن يكون يف املستقبل ابحث آخر يعمل أعمق وأدق من هذا البحث وال خيتصر 

   ر.ع إىل جمال آخر وأكثيف كشف أمناط احلجج فحسب، بل يستطيع التوسي
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ة، ، )القاهرة: مكتبة ابن تيميأداب البحث و املناظرةحممد األمني ،  ،الشنقيطي

 مكتبة العلم جبدة(،
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