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چکیده
اقناع ،فرایندی است که به منظور نفوذ در مخاطبان و مجاب ساختن آنان به وجود مییآیید .ایین فراینید
ارتباطی اهمّیّت ویژهای در دنییای ادبیّیات دارد؛ زییرا همیواره یکیی از مهی ّ تیرین اهیداس سیخنوران و
پدیدآورندگان آثار هنری ،اقناع مخاطبان بوده است .با توجّه به این اهمّیّت ،از چنید دهیۀ اخییر مطالعیات
گوناگون و متفاوتی دربارۀ رابطۀ اقناع و ادبیّات انجام شده است .این نوع تحقیقات که از غرب آغاز شده،
دربارۀ شیوهها و روشهای اقناع مخاطب ،مباحث گوناگونی را مطرح ميسازد .در این مقالیه سیعی شیده
است تا حدودی سیر مطاله و پژوهش دربارۀ فرایند اقناع از دیرباز تا قرن حاضر ترسی و همچنین اهمّیّت
این نوع مطالعات در حوزۀ ادبیّات مشخّص شود.

واژههاي کلیدي :فرایند اقناع ،گفتمان اقناعی ،ارسطو ،خطابه ،ادبیّات.

رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .مقدّمه
دیدگاهها دربارۀ طبیعت اقناع متفاوت است و اقناع در هر گفتمانی ( )discourseبه شکلی
متفاوت ظهور میکند؛ به همین دلیل ،تعریف جامع و کاملي از این فراینید ،بسییار دشیوار
است .همانطور که ارتباطات ( )communicationتعاریف متفاوت و متنوّعی دارد  ،برای
اقناع ه میتوان تعاریف متفاوتی به دست داد .این واژه در لغت به معنای خرسند کردن و
خشیینود گردانیییدن اس یت (معییین : 939 ،ذیییل «اقنییاع»؛ دهخییدا : 911- 911 ،ذیییل «اقنییاع») و
فرهنگهاي انگلیسي آن را عمل یا فرایند متقاعد کردن دیگران معنی کردهانید (آکسیفورد،

 :18 1ذیییل persuasion؛ النگمیین :1883 ،ذیییل  ،1)persuasionامّییا آیییا حقیقییت اقنییاع را
میتوان با عل اشتقاق یا ریشهشناسی و با مراجعه به فرهنگها فهمید؟ اگر نگاهی اجمالی
به کتابهایی که دربارۀ اقناع مخاطب نوشته شده است بینیدازی  ،متوجّیه مییشیوی کیه
نویسندگان هر یک از این کتابها ،درك متفاوت و متمایزی از اقناع داشتهاند و متناسب با
درک خود ،اقناع را معنی کردهاند .در کتابهایی که در زمینۀ روانشناسی اقناع و یا علیوم
ارتباطات و حتّی کتابهایی که دربارۀ فنّ خطابه نوشته شده است نیز تعاریف متفیاوتی از
اقناع میبینی  .این تنوّع و اختالس ،نشان از آن دارد که فرایند اقناع ،مناقشهبرانگیز است و
درک ماهیّت آنْ به تحقیقات جامع و دقیق نیاز دارد .اکنون با بررسی برخی از این تعاریف،
سعی میکنی حقیقت اقناع را بهتر دریابی .
در علوم ارتباطات ،اقناع عبارت است از «نفوذ یافتن در مخاطبان ،بیه منظیور نییل بیه
مقاصد خاصّی ،با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات آنها» (حسیینی پاکیدهی .) 8 : 90 ،در
این تعریف ،تأکید جمله بر «نفوذ یافتن در دیگران» است .این نفوذ را که متفکّرانْ برقراری
ارتباط مؤثّر خواندهاند ،مبتنی بر هماهنگی و سازگاری و توافق و پیوستگی است؛ بنیابراین
ایجاد زمینۀ مشترک در راستای اقناع مخاطبان ،اجتنابناپذیر است.
به تعریف دیگری از اقناع توجّه کنید« :اقناع ،فرایندی است که در آن هر نوع پیامی به
قصد شکل دادن ،تقویت کردن یا تغییر دادن کنش دیگران به وجود میآیید» (لسیر،

:18

 .)1در این تعریف« ،تغییر دادن» و «تقویت کردن» مورد تأکید است .این افعال به طور کلّی
 .دربارۀ تعاریف متفاوت از ارتباطات ،رک .محسنیان راد. 931 ،
1
 .این دو فرهنگ تقریباً معنای مشابهی را برای اقناع آوردهاند.
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دربارۀ مخاطبان پیام اقناعی به کار رفتهاند؛ بنابراین ارزیابی ارزشها و باورها و دیدگاهها و
رفتارهای مخاطبان و تغییر آنها ،اقناع خوانده شده است .برخی دیگر از صیاحبنظیران بیا
چش اندازهای متفاوتی اقناع را تعریف کردهاند:
اقناع ،فرایندی است که با توسّل به تعقّل و احساس ،در قالب مهیارتهیای کالمیی،
غیرکالمی و رسانهای ،ذهنیّت افراد را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کیردن آنهیا بیه
عمل معیّن ،تحت تأثیر قرار میدهد (بینگلر.) 8 : 931 ،
کوشش آگاهانۀ یک فرد یا سازمان برای تغییر نگرش ،باور ،ارزشها یا دییدگاههیای
فرد یا گروهی دیگر را اقناع میگویند (گیل و بریجت.)1 : 909 ،
اقناع ،امری کامالً پیچیده است و مقنع را ملزم میکند تا دربارۀ قیوّۀ ادراک ،حیوای،،
جامعه ،ارزشها و احساسات مخاطبان اطّالعات کامل کسب کند (مینیک.) : 311 ،
اقناع ،عملی است که تأثیرات متقابلی دارد و برای رفع احتیاجات دو سوی ارتبیاط بیه
وجود میآید (لگت.)1 :1883 ،
اقناع چیزی نیست جز مکانیس کنترل و سلطه (فوس و گریفین.)1 : 331 ،
اقناع یعنی رسوخ پایدار به ذهن و دل آدمیان [و این امیر] تیابع شیرایس سیاختاری از
یکسو و شرایس خاصّ و عرضی از سوی دیگر است؛ درک زمان و آنیت از مه ّتیرین
شرایس ناپیدای تحقّق اقناع است (ساروخانی.) 89- 89 : 909 ،
اقناع عبارت است از تالش برای مجاب سیاختن مخیاطبین بیه پیذیرش موضیوع و
خواستهای ،به وسیلۀ ارائۀ مناسب اطّالعات مربوطه .تنها راه وصول بیه ایین هیدس،
ارئۀ مناسب اطّالعات است .یعنی استفاده از عناصر بالغی بیرای تیأثیر بخشیدن بیه
کالم (متولّی.)13 : 909 ،
کوشش افراد و گروهها برای نفوذ یافتن بر اشخاص دیگیر ،اقنیاع خوانیده مییشیود
(حسینی پاکدهی.) 8 : 90 ،

اگر بخواهی کلمات کلیدی تعاریف مذکور را استخراج کنیی  ،ایین واژههیا بیه دسیت
میآیند :تحت تأثیر قرار دادن ،تأثیر ،تغییر نگرش ،تغییر ارزش ،تغییر رفتار ،تغییر دییدگاه،
کنترل ،سلطه ،رسوخ پایدار ،مجاب کردن ،و سرانجام نفوذ کردن که در ابتدا گفتی  .چنان
که دیده میشود ،میان معنای کلماتِ کلیدیِ استخراجشده از تعاریف اقناع ،چندان تفیاوت
فاحشی نیست و در واقع با اندکی تسامح میتوان آنها را در معنای دیگیری بیه کیار بیرد.
همچنین در تحقیقی که محسنیانِ راد ( )11-19 : 931دربارۀ «شرط انجام گیرفتن ارتبیاط»

 /33پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،1پاییز و زمستان 939

صورت داده ،کلمات «اقناع ،اشتراک فکر ،پذیرش تأثیر ،تأثیر بر دیگری ،تغییر رفتار ،درک
عمل ،ارسال عالئ  ،انتقال معنی ،انتقال اطّالعات ،نفوذ ،سلطه» ،عناصیر کلییدی تعیاریف
ارتباطات بودهاند.
روشن است که کلماتِ کلیدیِ استخراجشدۀ تعاریف اقناع و ارتباطات ،تا حدودی مشابه
ه هستند ،در نتیجه میتوان گفت که اقناع و ارتباطات همبستگی نزدیکی دارند ،امّا بهتر
است بگویی اقناعْ نوعی ارتباط است ،و بهتیر اسیت بسرسیی چیه نیوع ارتبیاطی؟ مسیلماً
ارتباطی برای نفوذ در دیگران .پس شاید بتوان اقناع را با این مقدّمات بدین شکل تعریف
کرد« :اقناع ،فرایندی ارتباطی است که به منظور نفوذ در مخاطبان و مجاب کردن آنان به
وجود میآید» .
 .1یونان باستان
در یونان باستان ،مردم آتن الهۀ اقناع (پیتو) را میپرستیدند و هر ساله برای مجسّمۀ ایین
الهه قربانی میکردند .این قربانیها در واقع «بییان عمیومی و رسیمیِ اشیتیاق میردم بیه
گفتوگو و طرح قانعکنندۀ آرا بود» (دیکسون .) 8 : 903 ،مردم آتین مجیذوب زبیاندانیی و
سخنپردازی و خطابه بودند و برای قدرت اقناعی سخن ،جنبهای سحرآمیز و الهی تصیوّر
میکردند (همان .) 8 :این امر باعث شد تا نخستین مباحث پیرامون اقناع در یونیان مطیرح
شود و مطالعات نظری در این زمینه از این دیار ی که در حقیقت مهد دمکراسیی و خطابیه
بود ی به دورترین نقاط جهان انتقال یابد.
چنانکه گفته شد ،یونان قدی مهد دمکراسی بیود و خاسیتگاه خیلیي از مبیاح ی کیه
امروزه دربارۀ این مفهوم در دنیا مطرح میشود .در دولتشیهرهای یونیان باسیتان ،همیۀ
شهروندان برابر محسوب می شدند و همه اجازه داشیتند تیا عقایید و باورهیای خیود را در
مجمعهایی که برگزار میشد به دیگران ابالغ کنند؛ مردم برای آنکه در ایین کیار موفّیق
باشند ،مجبور بودند فنّ خطابه و سخنوری بیاموزند .بهغیر از این« ،در نظام قضایی یونیان
اقامۀ دعوی از طریق وکیل ییا نماینیدهای کیه در اسیتخدام فیرد باشید ،مجیاز نبیود [و]
1

 .برای اطّالع بیشتر در این باره رک .به :احمدی. 9-0 : 939 ،
1
 .بر اساس نمایشنامۀ اُرستیا ( )Oresteiaاثر آشیلوس ( ،)Aeschylusپیتو ی الهۀ اقنیاع ی موفّیق بیه آرام کیردن فیوریهیا
( )Furiesمیشود .برای آگاهي بیشتر در این باره رک .به :پراتکانیس و آرنسون. 913 ،
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شهروندان ملزم بودند دعوی خود را شخصاً در دادگاهها یا به طور دقیقتر در حضیور 18
همسایۀ خود (حدّاقلّ تعدادی که میتوانست در یک هیئت منصیفۀ آتنیی حضیور یابید) مطیرح
نمایند» (پراتکانیس و آرنسون .) 3 : 913 ،این قانون نیز از دیگر عوامل بسیار مهمّی بیود کیه
شهروندان یونانی را به مطالعۀ خطابه و اقناع وادار میکرد؛ زیرا ممکن بیود ییک شیهروند
یونانی به علّت ضعف در اقامۀ دعوی و یا شکست در اقناع قُضات ،دارایی خود را از دست
بدهد و یا با خطر تبعید مواجه شود و یا حتّی به ناحقّ کشته شود .به همین دلیل در یونان
باستان ،هر فرد وظیفۀ خود میدانست که از آیین سخنرانی و هنر سخنوری تا حدود بسیار
زیادی آگاهی کسب کند .برای فراگیری این فنون ،هر شیهروند یونیانی مییتوانسیت بیا
اسییتخدام یییک سوفسییطایی ،راهنمییاییهییای الزم را بییه دسییت آورد (هونییت.)33 : 331 ،
«سوفسطاییان [در حقیقت] گروهی از معلّمان سیّار بودند که اوّلین سیخنرانیهیا را دربیارۀ
اقناع ایراد کردند و اوّلین کتب را در این خصوص نگاشتند» (پراتکانیس و آرنسون- 3 : 913 ،
 .)18این کتابهای راهنما که اغلب به محاق نسیان فرورفتهاند ،به شرح شیوههای معمول
در بیان ادلّه و مباح ه در دادگاه و چگونگی اقناع حُضّار و قُضات میپرداختند و اطّالعیات
مفیدی در این زمینه به شهروندان یونانی ميدادند (همان.)18 :
سوفیستها برای موفّقیّت در فرایند اقناع و تأثیر بیر مخاطبیان ،ناچیار بایید معلومیات
زیادي کسب می کردند ،به همین دلیل از هر دانشی بهرۀ کیافی مییگرفتنید و در بیشیتر
علوم زمانۀ خود استاد بودند .در نتیجه ،بسیاری از آنهیا بیه سیبب احاطیۀ کیاملی کیه بیه
دانشهای گوناگون داشتند ،در میان یونانیان معروس و محترم شیدند و حکیی و خردمنید
لقب یافتند (فروغی .) : 938 ،سوفسطاییان گاه مردم را بیه فرییب دادن و تملّیقگیویی و
چاپلوسی دعوت میکردند؛ زیرا برای آنها اقناع مخاطب هدس نهایی محسوب میشد و در
این راه از هر روشی بهره ميبردند .تمرکز بر این هدس ،باعیث شید مغالطیه و سفسیطه
رفتهرفته در مکتب آنها نقیش بیهسیزایی ایفیا کنید (هونیت .)09-33 : 331 ،سوفسیطاییان
به مرور زمان مدّعی شدند که مطلقاً حقیقتی در عال وجود نیدارد و حقیقیت چییزی جیز
ادراک آدمیان نیست و هر چنید احسیاس و ادراک افیراد در ییک زمینیه متنیاق

باشید،

حقیقت باز ه برای هر فرد همان ادراک اوست (پراتکانیس و آرنسون.)18 : 913 ،
عقاید افراطی سوفسطاییان دربیارۀ حقیقیت و گیرایش بیه مغالطیه و سفسیطهگیری،
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سرانجام باعث شد عدّهای از دانشمندان یونان با آنان مخالفت آغاز کنند و آهنگ عیداوت
سردهند .افالطون در شمار نخستین کساني بود که به مخالفت با سوفسطاییان برخاسیت.
او به سبب کوششهای ناکام خود در امور سیاسی و محاکمیۀ اسیتادش ،سیقراط ،سیخت
تعلیمییات سوفسییطاییان را بییه بوتیۀ نقیید کشییید .انتقییاد وي از خطابییه بیییش از همییه در
گفتوگوهای «گورگیاس» ( )Gorgiasجلوهگر است آنجا کیه از زبیان سیقراط هیر گونیه
سخنوری و خطابه را زیر سؤال میبرد و به طور کلّی این فنّ را بیفایده میخواند (ارسیطو،

 .)0 : 91به عقیدۀ او ،خطابه موجب تروی ،اوهام و اشاعۀ فساد و تباهی میشود؛ بنابراین
جامعه به شعبدۀ کالمی سوفسطاییان نیازی ندارد و چنین تعلیماتی فقس جوانان آتن را بیه
گمراهی میکشد (پراتکانیس و آرنسون.)1 : 913 ،
انتقادهای شدید افالطون از سوفسطاییان و مخالفتهای فراوانیي کیه در نتیجیۀ ایین
نقدها در آتن به وجود آمد ،موجب شد تا مقبولیّت این طبقه در میان مردم بسییار کیاهش
یابد و کسانی که تا پیش از این ،دانشآموخته و عال تلقّی میشدند ،فریبکار و نیرنگبیاز
شناخته شوند (هوگان .)9 :18 1 ،از این رو سفسطه بعدها با مفیاهیمی چیون حیلیهگیری و
فریبکاری معادل شد و سوفسطایی رفتهرفته معنایی منفی یافت و حسّ تنفّیر و بییزاری از
این گروه تا جایی پیش رفت که مردم یونان کتابهای پروتاگوراس را در مأل عیام آتیش
زدند (پراتکانیس و آرنسیون .)111 : 913 ،در نتیجۀ درگیریهیایی کیه مییان سوفسیطاییان و
مخالفان خطابه رخ داد ،ارسطو به فکر نگارش کتابی افتاد و در حوالی سال  998ق.م «نظر
سوفسطاییان و افالطون را در اوّلین کتاب جامعی که تا آن زمان دربارۀ اقناع نوشته شیده
بود ،به نام فنّ خطابه ( )Rhetoricبا یکدیگر وفق داد» (همان.)18 :
ارسطو معتقد بود «شیوههای اقناع ( )modes of persuasionتنها اجزای تشکیلدهندۀ
فنّ خطابه است و مابقی مباحثْ صرفاً در زمرۀ متفرّعات این فنّ قرار میگیرد» (ارسطو:18 8 ،

 .)9او بر سه عنصر مه ّ در فرایند اقناع تأکید میکرد؛ سه عنصیری کیه اگیر بیا هی جمیع
میشدند ،به عقیدۀ او موفّقیّت این فرایند را تا حدود خیلي زیادی فراه میکردند .ایین سیه
عنصییر مهیی ّ عبییارت بودنیید از :اعتبییار ( )credibilityو احسییاس ( )emotionو منطییق
( .)reasonبخش اعظمی از این کتاب ،به منظور تبیین ماهیّت این سه عنصیر بیه نگیارش
درآمد و ارسطو دربارۀ هر یک از شیوههای اقناع ،توضیحات مبسوطی داد.
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 .9پس از ارسطو
تاریخ اقناع و تاریخ خطابه را از ه جدا نمیتوان کرد .در حقیقیت تیا اواخیر قیرن هجیده
میالدی فقس باید در کتابهای فنّ خطابه ،هر آنچه را دربارۀ اقناع گفته شده است ،جستجو
کرد (دایرةالمعارس خطابه .)131 :1883 ،این امر ،بیتردید نتیجۀ تأثیر شگرس ارسطوست؛ او بود
که برای نخستین بار این دو مفهوم را به طور رسمی در کنار ه قرار داد و میالزم یکیدیگر
دانست .به تحقیق ،تئوری اقناع ارسطو تا سالها تنها نظریّه در این زمینیه بیود و هیر کیس
میخواست در این حوزه پژوهش کند ،از مراجعه به کتاب خطابۀ او ناگزیر بود.
پس از افول دولت مقدونیّه ،حکمت و ادب یونان نیز رفتهرفتیه بیه سیقوط و انحطیاط
گرایید و وقتی اسکندریّه پدید آمد ،آتن دیگر از شوکت و جالل قدی خود افتیاده بیود .در
این دوره ،ذوق و شور قریحۀ یونانی خاموش شد و شعر و ادب و حکمیت ایین سیرزمین،
دیگر رونیق سیابق را نداشیت (زرّیینکیوب .)988 : 903 ،در ایین حیین ،رومییان در ضیمن
توسعۀ اراضی خود به یونان رسیدند و با مردم آن دییار آمییزش کردنید و بیا علی و ادب
یونانیان آشنا شدند (فروغی .)183/1 : 938 ،بدین ترتیب ،یونان تحت استیالی روم درآمید و
مرکز ثقل فرهنگ و تمدّن در اروپا جابهجا شد و یونان هیر چنید همچنیان مرکیز علی و
دانش بود ،حکمت یونانی رونق سابق را نداشت .در این دوره بیا ظهیور متفکّیران بزرگیی
چون دیونیزوس ،لونگینوس ،سیسیرون ،کوئینتلییان ،مطالعیه دربیارۀ خطابیه و اقنیاع وارد
مرحلۀ جدیدی شد .از جمله کتابهایی که در ایین دوره تیألیف شید و ذکیرش در اینجیا
ضروری است ،رسالۀ در باب نمس عالی ( )Peri Hypsousاست که نام مؤلّفش در اصیل
کتاب به صراحت نیامده ،امّا از قدی آن را به لونگینوس ،ادیب و حکی قرن سوم میالدی،
منسوب کردهاند (زرّینکوب .)981 : 903 ،در این کتاب ،مطالیب جدییدی در بیاب خطابیه و
اقناع نیامده و طرح کلّی کتاب و بسیاری از مندرجات آن از کتیابهیای متیداول علمیاي
خطابه اقتباس شده است؛ با وجیود ایین ،عیدّهای از پژوهنیدگان ،ایین رسیاله را از کتیاب
خطابهي ارسطو برتر شمرده و بر آن رجحان دادهاند (همان.)9 8-983 :
بعد از لونگینوس ،ادب و حکمت یونانی تحت نفوذ و استیالی آیین مسیح اندکانیدک
از میان رفت و چیز قابل ذکری پدید نیاورد (همان .)981 :در عوض ،در روم ،مراکیز علمیی
بیشماری به وجود آمد که از آنها خطیبان و نظریّهپردازان بزرگیی برخاسیتند و در زمینیۀ
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فرایند اقناع مباحث مهمّی مطرح کردند .مقارن قیرن دوم قبیل از مییالد ،نفیوذ و رسیوخ
حکمت یونانی در روم باعث تذهیب ذوق و قریحۀ ایین قیوم شید و از ایین دوره بیه بعید
رومیها به خطابه ی که گذشته از مجالس ملّی ،در محکمهها و دادگاهها نیز بیدان احتییاج
داشتند ی توجّه ویژهای کردند .به تدری ،سیطرۀ بالمنازع ارسطو که بیش از سیصد سال در
تمام اروپا ادامه داشت ،با ظهور خطیبان و نظریّهپردازان رومی چیون سیسیرون و سینکا و
کوئنتلییان و تاسیت ک رنگتر شد و این اندیشمندانْ نظریّۀ اقناع وی را تکمییل کردنید و
مباحث تازۀ دیگری بدان افزودند؛ برای م ال ،سیسرون ،خطیب مشهور رومیی ،تحقیقیات
جامعتری دربارۀ سه شیوۀ مورد توجّه ارسطو انجام داد .او در رسیالۀ دربیارۀ خطییب ( De
( )Oratoreکه اخیراً انتسابش را بدو شدیداً زیر سؤال بردهاند) سه شیوۀ اقنیاع ارسیطو را بیه
شکل دیگری بازگو کرد و در این باره نوشت« :از سه طریق عمده مییتیوان مخاطبیان را
اقناع کرد .این سه شیوه عبارتاند از :مجذوب کردن (جا انداختن اعتبیار خطییب) ،آمیوختن
(عرضۀ پیام با استدالل درست) ،منقلب کردن (مخاطبان را از احساس انباشیتن)» (پراتکیانیس و
آرنسون .)98 : 913 ،سیسرون کتابها و رساالت بسیار دیگری نیز در این زمینه تألیف کیرد
و تجربه های عملی خود را که هنگیام اییراد خطابیه بیه دسیت آورده بیود بیا خواننیدگان
در میان گذاشت (همان .)18 :او در حقیقت بیشترْ جنبۀ عملی و آموزشی به خطابیه بخشیید
(هوگان .)9 :18 1 ،پس از سیسرون ،کوئینتیلیان (س  31م) هی تحقیقیات جیامعی در ایین
زمینه انجام داد .او در رسالۀ تربیت خطیب ( )Institutio Oratoriaکه در اواخر قرن اوّل
میالدی به نگارش درآمد ،رابطۀ خاصّی میان اخیالقمیداری و سیخندانیی برقیرار کیرد
و خطابه را بیشتر از دیدگاه اخالقی بررسید .وي در آغاز کتیابش نوشیت« :خطییبِ کامیل
پیش از هر چیز باید انسان شریفی باشد» (دیکسون .)11 : 903 ،تأکید اصلی کوئینتیلییان در
این رساله بر شخصیّت اخالقی سخنران بود .او در آغاز دفتر پاییانی کتیابش بیا قاطعیّیت
تمام نوشت« :من نه فقس میگوی که خطیب کامل باید انسان شریفی باشید ،بلکیه ادّعیا
میکن هیچ فردی اگر انسان شریفی نباشد ،خطیب نمیشود» (همان.)19 :
دیگر خطیبان و نظریّهپردازان رومی ه پس از سیسرون و کوئینتیلیان از آنان پییروی
کردند و سخنوران مشهور و کارآمیدی را بیرای مشیاجره و مباح یه در فیوروم ()Forum
 .فوروم ،میدانی در شهر روم بود که مردم در آنجا گرد میآمدند و دربارۀ مسائل عمومی تبادل نظر ميکردنید .بیرای تفصییل
بیشتر رک .به :ماله. 90- 93 : 991 ،
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تربیت کردند .حتّی پس از آنکه فوروم از جوش و خروش افتاد ،باز توجّه رومیها به فنیون
و شیوههای اقناع ادامه پیدا کرد تا اینکه به تدری ،مباحث خطابه ( )Rhetoricدر اروپا بیه
گفتوگو در باب بالغت ( )Rhetoricمنتهی شد (هوگان.)3-1 :18 1 ،
پس از سقوط جمهوری رو م ،ایین سیرزمین تبیدیل بیه ییک امسراتیوری بیزر شید.
امسراتوریای که البتّه در آن آزادیهای سابق وجود نداشت و در نتیجیه بسیاط سیخنوری
سیاسی که تا پیش از آن توسس سیسرون و دیگر خطیبان رومی گرم نگه داشته شده بود،
یکسره برچیده شد و خطابه به همین دلیل از این پس بیشتر در مدارس و مکتبها میورد
توجّه قرار گرفت و از این پس بیشتر دانشآموزان به تحلییل و بررسیی انیواع آن اهتمیام
کردند .آنها برای تمرین خطابه «گاه در جلد شخصیّتی قهرمان یا افسانهای میرفتنید و از
زبییان او سییخن میییگفتنیید و گییاه در پیشییگاه اسییتادْ خطابییههییای زیبییای دموسییتنس
( )Demosthenesو سیسرون را از حفظ میخواندند» (انیدروز .)33-13 : 331 ،باری تدریس
خطابه از مجاری تربیتی آن عصر ،چون در عمل و در زندگی حقیقی نمیتوانست اسیتفاده
شود ،چندان نتای ،ثمربخشی نداشت و در واقع تکرار همان باورهای باستانی بود؛ باورهایی
که در عصرهاي متوالی ،هر یک ،از نوآزموده و بازتعریف شدند ،امّا استمرار ماهویشان تا
حدود بسیار زیادی تا اوایل قرن نوزده حفظ شد (هوگان.)0-1 :18 1 ،
با مسیحی شدن قسطنطین بزر  ،امسراتوری روم ( 991-983م) و پیروزی مسییحیّت،
دورهای به نام قرون وسطی آغاز شد ،که در آن خطابه و سیخنوری وارد مرحلیۀ جدییدی
شد .در نتیجۀ شیوع کیش ترسایی در اروپا ،موضوع خطابه کامالً تغییر کرد و خطابههیای
مذهبی و دینی رواج تامّ یافتند .در گوشه و کنار اروپا ،واعظان و کشیشیانِ سیخنور پدیید
آمدند که هر یک در اقناع مخاطبان ید بیضا مینمودند و برای تبلیغ ملّت خود ،انوع فنون
اقناعی را به کار میبستند .در حقیقت ،مه ّترین نظریّهپردازان خطابه و اقناع در این عهد،
کشیشان مسیحی بودند .آنان معموالً بر آراي خطیبان و اندیشمندان یونانی و رومی شیرح
مینوشتند و عقاید ایشان را تلخیص ميکردند .کلیساها و صومعهها نیز مکانی برای اییراد
خطابه و اقناع پیروان مسیح بودند و اگر جسته و گریخته اثری از سخنوری در ایین دوران
دیده میشود ،از آنِ کشیشان مسیحی و واعظان و کسانی است که آنها را «آبیاي کلیسیا»
مینامند (فروغی .)190 : 938 ،تا سدۀ شانزده و هفیده مییالدی ،سیخنوران و خطیبیان
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حقیقی اروپا ،کشیشان و واعظان مسیحی بودند و خطابههای دینیی در رأس دیگیر انیواع
خطابه قرار داشت؛ بنابراین ،تیاریخ سیخنوری اروپیا در ایین میدّت طیوالنی جیزو تیاریخ
مسیحیّت به شمار میآید (همان.)193 :
از اواخر قرن شانزده به بعد ،بهغیر از کشیشیان مسییحی ،محقّقیان دیگیری نییز در
مراکز علمی ،کتابهایی با موضوع خطابه نوشتند و سعی کردند از ایین راه ،علیوم قدیمیۀ
یونان و روم را دوباره زنده کنند؛ برای م ال ،لئونارد کاکس ( )Leonard Coxکتابی با نام
فنّ یا صینعت خطابیه ( )The art or Craft of rhetorykeنوشیت و تومیاس ویلسیون
( )Thomas Wilsonدر سال  119مسیحی ،رسالهای با عنوان .Art of rhetorique
رسییاالت دیگییری ه ی بییه زبییان فرانسییه بییه قل ی تییونکلن ( )Tonquelinو کورسییل
( )Courcellesدر سال  111منتشر شد (پاشاصالح .)11- 9 : 999 ،با وجود این تالشهیا،
کتابهای آباي کلیسا و محقّقان دورۀ رنسانس ،اغلب رونویسی عقاید و باورهای ارسطو و
سیسرون و کوئینتلیان بود و نکتۀ تازهای دربارۀ اقناع یا خطابه در بر نداشت.
از همین دوران ،به علّت تحوّالت عمیق فکری و اجتماعی و سیاسیی کیه در اروپیای
قرن شانزده و هفده رخ داد ،مخالفت با خطابه ک ک اوج گرفت و نوعی نگرش منفی
بییه اییین ف ینّ در میییان متفکّییران اروپییا رواج یافییت (گارسییتن .) 8 :1883 ،اندیشییمندان و
پژوهشگران این عهد ،تقابل زیادي میان اندیشۀ واقعی و لفّاظی میدیدند؛ به همین علّت
خطابه را ی که با بالغت و سخنپردازی ارتباط مستقی داشت یی میانع از انتشیار اندیشیۀ
واقعی میشمردند و آن را به کلّی طرد ميکردند .این دوران کیه بیه دروان طیرد خطابیه
( )attack on rhetoricمعروس است ،از اواخر قرن شانزده میالدی آغاز شد و تا اواخیر
قرن هجده ادامه داشت (دیکسون .)11 : 903 ،در ایین میدّت طیوالنی ،خطابیه و اصیول
اساسی آن ،که بر پایۀ فرایند اقناع شکل گرفته بود ،تا حدود خیلیي زییادی بیه فراموشیی
سسرده شد .یکی از عوامل مه ّ این انتقادها و مخالفتها ،استفادۀ بیش از حیدّ خطیبیان و
سخنوران قرن شانزده از صنایع بالغی بود ،تا جایی که وقتی مبالغه و استفادۀ بی حیدّ و
حساب از کلیشهها و انبوهی از ترفندهای زبانی و تقلید سطحی از سبک سیسرون بیه اوج
خود رسید ،فرانسیس بیکن (  ،) 313- 13فیلسوس نامیدار و سیاسیتمیدار انگلیسیی ،در
کتاب پیشرفت عل نوشت« :خطیبان بیشتر به لفظ فکر میکنند تا به معنا» (همان.)13 :
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در اواخر قرن هفده  ،فلسفۀ جان الک ( )Johan Locke( ) 189- 391ضربهای بیه
فنّ خطابه زد که احیای دوبارۀ آن سالها طول کشید .الک شدیداً طرفدار ارجحیّت عمیل
بر حرس بود و اعتقاد داشت خطابه با ایجاد ابهام و ترغیب احساسات بیربس ،در ارتباطهای
انسانی اختالل ایجاد میکند و نوعی سوءاستفاده از زبان است (همان .)08 :بهغیر از فلسیفۀ
جان الک ،هنگامی کیه بِنِیدتو کروچیه ( 311- 033م) ،فیلسیوس و منتقید ایتالییایی ،در
رسالههای خود به خطابه حمله کرد ،دیگر جایی برای دفاع از آن باقی نگذاشت و در نتیجه
چند سال بعد ،متفکّران دیگر ،تجدید نظرهایی اساسی دربارۀ ساختار این فنّ مطرح کردند.
کروچه در کتاب زیباییشناسی ( )Esteticaدربارۀ خطابه نوشیت« :خطابیه هنیر آلیودهای
است ،زیرا عواملی را در نظر میگیرد ،م ل حضور مخاطب ،کیه هییچ ربطیی بیه هنرمنید
واقعی ندارد» (کروچه.)993 : 311 ،
با وجود تمام انتقادها و حملههایی که در سالیان دراز به خطابه و اقناع شد ،در مدارس
اروپا این علوم همچنان ارزش خود را حفظ کردند .در بیشتر دبیرستانهای اروپا تا پیش از
جنگ جهانی دوم هنوز کتابهیای خطابیه بیه دانیشآمیوزان تیدریس مییشید و هنیوز
دانشآموزان آثار خطیبان بزر

را میخواندند و مشق خطابه میکردند (انیدروز-13 : 331 ،

.)33
در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده میالدی ،تحقیقات تیازهای در ایین زمینیه
صورت گرفت؛ برای م ال ،رسالهای به قل «های بلییر» ( ،)High Blairاسیتاد خطابیه در
دانشگاه ادین برو ( ،)Edinburghبه نام درسگفتارهایی درمیورد خطابیه (

Lectures on

 )Rhetoricمنتشر شد که با استقبال بیسیابقهای همیراه بیود .همچنیین در سیال 010
میالدی ،ریچارد واتلی ( )Richard Whatleyرسالهای به نام عناصر خطابه ( Elements

 )of Rhetoricتألیف کرد که دایرةالمعارس بریتانیکا آن را بهترین کتیاب معاصیر در ایین
موضوع نامید (هوگان .) 1- :18 1 ،پس از جنگ جهانی دوم ،با رشد دانیش ارتباطیات و
روانشناسی ،هنر اقناع دوباره زنده گشت و از جنبههای کامالً متفاوتی بررسی شید .اقنیاع
در این دوره ،دیگر آن مالزمت تنگاتنگ را با خطابه نداشت و عاملی بیرای ایجیاد ارتبیاط
ی چه در خطابه و چه در دیگر اقسام هنر ی بود .خطابه نیز از جنبههیای ادبیی و اجراییی و
زیباییشناختی مورد توجّه قرار گرفت و محقّقانْ دامنۀ بررسی این هنر را ی که پیش از این
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فقس با ادبیّات شفاهی سروکار داشت ی تا متون من ور گستردند (همیان .)1 :در حقیقیت ،در
دورۀ جدید ،خطابه بیش از آنکه با فرایند اقناع شیناخته شیود ،بیا فلسیفۀ زیبیاییشناسیی
شییناخته شیید و محقّقیانی چییون ریچییاردز ( )03-91 : 331پیونیید تییازهاي میییان خطابییه و
زیباییشناسی برقرار کردند.
در کنار محقّقان و پروهشگران معاصر ،رشتههای تازهای چون نقد ادبی و سبکشناسی
و زبانشناسی به وجود آمدند و عهدهدار تحقیات گستردهای شدند که پیش از این وظیفیۀ
نظریّهپردازان خطابه بود (دیکسون .)31 : 903 ،تأثیر روانشناختی زبان مجازی ،نسبت سخن
با واژه یا واژه با شیء ،رفتار کلمات در متن ،معنای زبان ،روابس مفهومی و مفروضات معنا،
تحلیل زبان به اجزا ،ساختارگرایی و ...همه جزو مباحث تازهای بودند که در ایین علیوم بیا
دقّت علمیای که شاخصۀ قرن بیست و بیستویک است ،بررسی شدند و اقناع توانست با
هر یک از این علوم ،رابطۀ متفاوتی برقرار سازد.
 .9رابطۀ اقناع با ادبیّات
ویلیام واالس رابسون ( )William Wallace Robsonدربارۀ توصیف بایرون ()Byron

از مر گالدیاتور در زیارت چایلد هارولد 1مینویسد« :این [توصییف] ،البتّیه ییک خطابیه
است؛ خطابهای بسیار برجسته» (دیکسون .)3-1 : 903 ،نخستین فکری که پیس از خوانیدن
این جمله به ذهن مخاطب خطور میکند ،به احتمال زیاد این اسیت کیه مییان خطابیه و
توصیف بایرون چه تشابهی وجود دارد؟ و یا اینکه چرا رابسون از آن توصیفْ اینگونه ییاد
میکند؟ و آیا اساساً میان ادبیّات و خطابه وجه اشتراکی میتیوان یافیت؟ تیی.اس .الییوت
(  )93 : 31معتقد بود که هر اثر ادبیای را که آشکارا نظر به شنوندهای عامّ دارد و سخنانی
در راستای اقناع مخاطبان در آن مطرح میشود ،میتوان خطابه نامید .اگر از این مَنظر به
 .دکتر رابسون ،منتقد و محقّق معاصر ،در  319میالدي در انگلستان زاده شد و در  339میالدي در هفتاد سیالگی چشی از
جهان فروبست .او یکی از بهترین منتقدان نسل خود بود و با اینکه هیچ مکتب و جریان تازهای را به وجود نیاورد ،امّا نوشتههیا
و تعلیماتش در دانشگاه تا مدّتها الهامدهندۀ خیل عظیمی از عالقهمندان به ادبیّات بود.
1
 .سفر زیارتی چایلد هارولد ،نام یک شعر روایی در چهار بند است که لرد بایرون ،شاعر نامدار انگلیسی ،سروده است .این شیعر
که نخستین شعر بلند بایرون به حساب میآید ،سفرها و تجربیّات و اندیشههای جوانی بیزار و خسته از زندگی را روایت میکند
که برای گذران وقت ،سفری دور و دراز را در سرزمینهای بیگانه در پیش میگیرد.
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خطابه نگاه کنی و این فنّ را هر نوع کالمی بدانی که به منظور تأثیرگذاری بر مخاطیب
به وجود میآید ،تعریف خطابه چنان گسترش پیدا میکند که تقریباً کلّ حوزۀ گفتار انسان
را در بر میگیرد؛ زیرا در این صورت بسیاری از گفتهها و نوشتههای ما (حتّی در مواقعی که

با خودمان سخن میگویی ) با آن سازگار درمیآید؛ بنابراین با در نظر گیرفتن ایین تعرییف،
عملکرد خطابه کمتر از عملکرد کلّ مقولۀ برقراری ارتباط به وسیلۀ زبان نیست و بشر نیز
به همین دلیل تا مدّتها فرایند اقناع را مه ّترین عامل ایجاد ارتباط تصوّر میکرده اسیت
(دایرةالمعارس خطابه.) 93- 99 :1883 ،
نفوذ فراوان خطابه و جایگاه کانونی و تأثیرگذار آن در تعلی و تربیت در دوران باسیتان و
سدههای میانه و دورۀ رنسانس باعث شد تا ادبیّاتْ سالها تحت سیطرۀ خطابه قیرار گییرد،
چنانکه در بیشتر مواقع ،ادبیّات در مدارس و مراکز علمی ذیل خطابه بررسیی مییشید و در
میان علوم ،عل مستقلّی به شمار نمیرفت (دیکسون .)11-19 : 903 ،حیال آنکیه در تیدریس
کتابهای خطابهای که تا آن زمان به نگارش درآمده بودند ،بیشیترِ م یالهیا و نمونیههیا از
ادبیّات و آثار برجستۀ شاعران و نویسندگان نقل میشد و نظریّیهپیردازان خطابیه آنگیاه کیه
میخواستند از انواع مختلف توصیف و استدالل و اسیتنتاج و دیگیر مسیائل میورد بحیث در
کالسها نمونههایی ذکر کنند ،به آثار هومر و ویرژیل و شکسسیر و دانته مراجعه میکردند و
این شاعران و نویسندگان را خطیبان حقیقی میشمردند (همیان .)3 -38 :بیا بسیس تیدریجی
تعریف خطابه در دوران باستان ،آمیزش خطابه و ادبیّات نیز به مرور بیشتر شد و این امر بیه
آمیختگی و امتزاج برخی از ویژگیها و خصوصیّات آنها انجامید .نزدیکی ماهیّت خطابیه بیه
طبیعت ادبیّاتْ باعث شد تا سیسرون ،خطیب نامدار رومیی ،در کتیاب دربیارۀ خطییب ( De

 )Oratoreبنویسد« :شاعر از بستگان نزدیک خطیب است؛ وزن شعر بیر دوشیش سینگینی
میکند ،امّا در انتخاب کلمات [واژههای مهجور ،استعارههای جسورانه ،و ماننید آنهیا] آزادی
بیشتری دارد و در استفاده از انواع آرایهها ،همراه و ی چهبسا ی همتای اوست» (همان.)3 :
روند تلفیق خطابه با ادبیّات در سده های میانه با شتاب بیشتری ادامه یافت و بیشتر
کتاب های خطابه ای که در آن دوران به نگارش درآمدند ،همان کتاب های فینّ شیعر
بودند (همیان .)31 :ایین پیونید تیا جیایی پییش رفیت کیه جیرج پاتنهیام ( George

 ،)Puttenhamنویسندۀ معروس انگلیسی ،در این باره نوشت:
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شاعر ،قدیمیترین خطیب است؛ زیرا او بود که نخستین بار با اقناع خوب و دلپیذیر،
آدمیزاد وحشی و بهیمی را به اجتماعات عمومی کشاند و با زندگی مدنی آشنا کرد؛ و
با قصّههای شیرین و سخنان رنگارنیگ ،درسهیا و اصیول سیودمند بسییاری بیه او
آموخت .پس ،شاعران از ابتدا بهترین قانعکنندگان بودند و سخن آنهیا اوّلیین خطابیۀ
جهان بود (همان.)39 :

در دورۀ رنسانس نیز رابطۀ متقابل ادبیّات و خطابه ادامیه پییدا کیرد و بیه روشینی در
نوشتههای طنزآلود و تعلیمی و همچنین در نمایشنامهها و اشعار غنایی آن دوره جلوهگیر
شد (همان .)30 :پیوند و آمیختگی ساختارها و نظام ادبیّات و خطابه موجب شد تا عدّهای از
محقّقان ،چگونگی نفوذ و آمیزش عناصر تشکیلدهندۀ خطابه در انواع قالبهیای ادبیی را
بررسی کنند و رابطۀ خطابه را با هر عرصهای از زندگی که ادبیّیات بیا آن سیروکار دارد و
بدان شکل میبخشد ،مشخّص سازند؛ برای م ال ،ابتدا در اواخر قیرن هجیده مییالدی
هو بلیر ( )Hugh Blairو جرج کمسبل ( )George Campbellبا تکیه بر ذوق و سبک
و فرهنگ و نقد ادبی ،مطالعۀ خطابه را با شعر و نمایشنامه و تاریخ آمیختند و چهیارچوب
خاصّی برای این نوع مطالعات مشخّص کردند (هوگان .)3 :18 1 ،در نظر این محقّقان ،هیچ
تفاوتی میان خطابۀ شفاهی یا مکتوب وجود نداشت ،به همین دلیل عرصۀ بررسی خطابیه
بسیار گسترده شد و به ادبیّات ه راه یافت (همان) .در سدۀ بیست میالدی ،عدّۀ دیگری از
محقّقان ،آثار تعلیمی و جدلیای را که ماهیّت ادبیی داشیتند ،بررسییدند و بیرای بازییابی
خطابه در این آثار ،شیوههای اقناعی که هر شاعر و نویسنده به کار گرفته بود ،استخراج و
با دقّت مطالعه کردند (جوست و اولمْسْتِد .)911-983 :1889 ،این نهضت سرانجام باعث ظهیور
نوع خاصّی از نقد شد که در قرن بیسیت مییالدی طرفیدارن فراوانیي داشیت و بیه نقید
رتوریکی ( )rhetorical criticismموسوم بود .پیروان نقد رتوریکی نشان دادند که رابطۀ
خطابه و ادبیّات بسیار فراتر از دانش سنّتیای اسیت کیه در ایین زمینیه وجیود دارد .ایین
منتقدان به غیر از آنکه بر پیوند خطابه و ادبیّات تأکید داشتند ،به ماهیّت اقناعی این دو فنّ
نیز توجّه ویژهای کردند و اساس کارشان را بر پایۀ این اصل نهادند (مکارییک-933 : 938 ،

 .)91به عبارت دیگر ،پیروان نقد رتوریکی نشان دادند که برجستهترین عامل موفّقیّت در
خطابه ی یعنی فرایند اقناع ی در ادبیّات ه اهمّیّت دارد و مطالعۀ شییوههیای اقنیاع ی کیه
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مه ّترین وظیفه در ایراد خطابه به شمار میآید (به زع ارسطو و دیگر اندیشمندان) ی دربارۀ
ادبیّات نیز به همان اندازه مه ّ است.
چنین مینماید که ماهیّت اقناعی ادبیّات ،صرفاً ناشی از پیونید نزدییک آن بیا خطابیه
نیست .نمیتوان ویژگی اقناعی آثار ادبی را منحصراً نتیجۀ پیوند خطابه و ادبیّات دانسیت؛
زیرا ادبیّات پیش از آنکه با خطابه رابطه داشته باشد ،خیود تعرییف مشخّصیی دارد و فینّ
مستقلّی است .باید اذعان کرد که اقناع در ادبیّات ،در درجۀ اوّلْ یک خصیصۀ ذاتی است و
از فنّ و هنر دیگری به عاریه گرفته نشده اسیت .غاییت اقنیاع در ادبیّیات هیدفی عینیی
( )objectiveنیست که در خارج وجود داشته باشد ،بلکه غایتی ذهنی ( )subjectiveاست
که در اعماق نفوس مخاطبان تأثیر میکند .به همین دلیل مسئلۀ تأثیر شیعر و ادبیّیات در
طبایع و نفوس مخاطبان ،ه از لحاظ شناخت هنر و ه از لحیاظ روانشناسیی ،اهمّیّیت
بسیار دارد .الزمۀ تحقیق در این زمینه ،بحث و مطالعه در احوال نفسانی مخاطبان است و
از مه ّترین فصول نقد روانشناسی محسوب ميشود (زرّینکوب .)13 : 903 ،امّا بدون آنکه
بخواهی از نقد روانشناسی بهره بگیری و به ارزیابی تأثیر ادبیّات در مخاطبان بسردازی و
همانند ریچاردز «حالیت متعیادل روانیی» ( )well-balanced psychological statesرا
نتیجۀ ماهیّت اقناعی ادبیّات بدانی  ،میتوانی به سادگی و با توجّه به اینکیه کودکیان بیه
تصنیفها و ترانههای متداول عالقه نشان میدهند و به تقلید و تکرار آنها میپردازند و یا
اینکه شعرْ بسیاری از مردم افسرده را به هیجان میآورد یا خش و التهاب مردم خشمگین
را مینشاند و آنان را به رامش و آشتی وادار میکند ،به این نتیجه برسیی کیه ادبیّیات در
نفوس تأثیر میکند و ذاتاً خصیصۀ اقناعی دارد .حتّی اگر نخیواهی از ایین منظیر ماهیّیت
اقناعی ادبیّات را اثبات کنی و آن را ذهنی و انتزاعی بشماری  ،راههای دیگری نیز هستند
که به ما کمک میکنند که اقناع را مجرّد از خطابه و در پیوند کامل با ادبیّات بدانی .
شواهد تاریخی و مستندات آماری ،از دیگر منابعیاند که با استفاده از آنهیا مییتیوانی
اقناع را با ادبیّات پیوند دهی  .براساس همین مستندات ،هنوز ه عامّۀ مردم ،آثیار ارزنیدۀ
ادبیّات جهان و آثار بزرگان ادبیّات فارسی را ميخوانند و هنیوز هی آثیار ایشیان پیس از
گذشت چندین قرن ،لذّت و انگیزشی که ممکن بود در فرد قرن شش و هفت یا هشتمی
به وجود آورند ،در انسان قرن بیستویکمی ایجاد میکنند و عواطف و احساسات را چنیان
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که باید ،همانند گذشته برمیانگیزند .این در حالی است که آثاری که در گذشته در حیوزۀ
علوم دینی یا پزشکی یا تاریخ و جغرافیا به نگارش درآمدهاند ،امروزه کمتر خوانده میشوند
و کمتر مورد توجّه قرار میگیرند .با اینکیه آثیار برجسیتۀ دانشیمنداني چیون ابینسیینا و
اسماعیل جرجانی و رشیدالدّین فضلاهللا زمانی در دورترین نقاط دنیای اسالم ،مهی ّتیرین
کتابها و مه ّترین مراجع برای زمینههای تحقیقاتی خود بودند ،اکنون دیگر چندان معتبر
نیستند و با تألیف آثار علمی جدید ک وبیش منسوخ شده و فقیس اهمّیّیت تیاریخی دارنید.
علّت بیتوجّهی به این آثار چیست؟ چرا آثیار برجسیتۀ شیاعران و نویسیندگان کالسییک
اکنون در مقایسه با آثار برجستۀ دانشمندان علوم عقلی یا علوم دینی ،مخاطبیان بیشیتری
دارند؟ شاید بهترین و منطقیترین پاسخ به این پرسشها آن است که بگویی آثار علمیی
ماهیّت اقناعی ندارند ،در حالی که ادبیّات از این ویژگیی کیه امکیان خلیود آن را فیراه
میکند ،برخوردار است و بر خالس خطابهْ ایراد نمیشود ،بلکه به صورت مکتوب درمیآید.
آیروین ادمان ( )98 : 393در کتاب بشر و هنر ( )Arts and the Manپاسخ درخیوري بیه
این پرسشها داده است .او در این کتاب ،علّت اصلی بقای آثار ادبیی و هنیری را نفیوذ و
تأثیر جاودان آنها میداند ،در حالی که به اعتقاد او آثار علمی هیچگاه نفوذ جاودان ندارند و
با نق و ردّ مسئلهای یا اثبات موضوعی ،دچار دگرگونی و تحوّل میشوند .ادمان (همیان)
دربارۀ قدرت تأثیرگذاری و نفوذ اثر هنری ،مینویسد:
هنرِ ویژۀ ادیب و یا هنرمند ،به قدرت و توانایی او در تشدید و تبییین و تفسییر ییک
تجربۀ حقیقی یا خیالی بستگی دارد .این تجربه ،اگر چنانکه باید بیه دسیت هنرمنید
پرداخته شود ،آنگاه میتواند کنش مخاطبان را برانگیزد و مؤثّر واقع شود ...در واقیع،
هنرمند تجربههایی را زنده میکند و بدانها معنای دوبارهاي مییبخشید کیه ممکین

است بهذاتشان سرد و بیروح و سطحی باشند .کسانی که با خواندن عیدالت سیاسیی
( )Political Justiceگودوین ( )Godwinبه خواب میروند ،با شعر سیاسیی شیلی
( )Shelleyبه هیجان میآیند و برافروخته میشوند ،و کسانی که بیا خوانیدن قواعید
دوستی ارسطو ملول میگردند ،با مطالعۀ دیالو های خوشایند و دلپذیر افالطون در
همان موضوع متحوّل میشوند.

در حقیقت ،توجّه ادمان در مباح ی که پیرامون تقابل عل و ادبیّیات مطیرح مییکنید،
حول یک محور و یک اصل میچرخد و آن چیزی نیست جز تأکید بیر خصیصیۀ اقنیاعی
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ادبیّات؛ ویژگیای که دستخوش تغییر و تبدّل نمیشود و فقس ممکن است با تغییر ذوق و
سلیقۀ مردم ،میزان آن افزایش یا کاهش پیدا کند (همان .)9 :در مقابل ،آثار برجستۀ علمی
ی بر خالس آثار ادبی ی خصیصۀ اقناعی ندارند .این نوع آثار ،از ویژگی تجربی و اثباتی بهره
ميجویند؛ خصوصیّتی که با گذشت زمان و اکتشافات و تحقیقات جدید ،دیری نمیپایید و
دگرگون میشود .بهجز این ،هدس نویسنده یا شاعر در تألیف یا تصنیف اثر ادبی ،در درجۀ
نخست ،هدفی زیباییشناختی است؛ بنابراین در ترسی تجربۀ حقیقی یا خییالی و زنیدگی
بخشیدن به این تجربهها ،باید از ابزاری بهره جوید که مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد و
قدرت القای تجربۀ بهتصویرکشیدهشده را داشته باشد ،حیال آنکیه مؤلّفیان آثیار علمیی و
تجربی ابداً چنین هدفی ندارند و فقس اثبات یا ردّ مسئلهای را در پیش چش دارند.
در نتیجه ،با این توضیحات ،قدرت تأثیر و القای یک اثر ادبی ،غایت تدوین و نگیارش
آن است؛ خواه این تأثیر و القا چنانکه طرفداران هنر مح

میگوینید ،صیرفاً محیدود و

منحصر به انتقال احساسات و عواطف زیبا و خیالانگیز باشد ،یا القای عواطیف و افکیار و
اندیشههای اخالقی و تربیتی (زرّینکوب .)13 : 903 ،این موضوع ،چیزي است کیه از زمیان
ارسطو همواره صاحبنظران بدان توجّه داشتهاند و بدینگونه از دیربیاز ،شیعر و ادبیّیات را
وسیلهای برای تهیی ،عواطف و افکار تلقّی کرده و تا کنون علّت غایی آن را تأثیر و نفیوذ
در دلها دانستهاند.
 .1نتیجه
در طول تاریخ ،روشها و شیوههای مختلفی برای جلب توجّه و تأثیر بر مخاطبیان کشیف
شده است و اساساً بشر از همان ابتدا در پی کشف علل مرموز تأثیرگیذاری و تأثیرپیذیری
بوده است .بنابراین ،فرایند اقناع و فنون آن پیوسته بخشی از اندیشیۀ انسیان را بیه خیود
مشغول کرده است .چهارچوبهای نظری فنون اقناع را نخستین بار ارسطو پیي ریخیت و
در کتاب خطابه اصول اوّلیّۀ اقناع مخاطب را تجزییه و تحلییل کیرد .پیس از وی ،دیگیر
خطیبان و نظریّه پردازن چون سیسرون و کوئینتلیان در این زمینه تحقیق کردند و نظریّیۀ
اقناع ارسطو را شرح و بسس دادند .به تدری ،این مباحث در غرب مورد توجّه نظریّهپیردازن
بالغت قرار گرفت و بخش اساسیای از مطالعات آنان را به خود اختصاص داد ،و رفتهرفته
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نوع خاصّی از بالغت با عنوان «رتوریک» مطرح شد که اختصاصاً به دنبال توضیح و تبیین
کالم مخیّل اقناعی بود .با وارد شدن مباحث رتوریک در بالغت فرنگی ،به فرایند اقناع در
مطالعات ادبی نیز بسیار توجّه شد و در نتیجه مکتبها و رهیافتهیای تیازهای در دنییای
ادبیّات به وجود آمد.
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