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ایین فراینید   . آیید  به وجود میی  مجاب ساختن آنانو  انفرایندی است که به منظور نفوذ در مخاطب ،اقناع

تیرین اهیداس سیخنوران و     مهی ّ زییرا همیواره یکیی از     دارد؛ ادبیّیات در دنییای  ای  اهمّیّت ویژه ارتباطی

اخییر مطالعیات    ۀد دهی از چنی  اهمّیّت،به این  توجّهبا  .بوده است انمخاطب ، اقناعپدیدآورندگان آثار هنری

 ،از غرب آغاز شده که این نوع تحقیقات. انجام شده است ادبیّاتاقناع و  ۀرابط ۀگوناگون و متفاوتی دربار

در این مقالیه سیعی شیده    . سازد ميمباحث گوناگونی را مطرح  ،های اقناع مخاطب ها و روش شیوه دربارۀ

 اهمّیّتاع از دیرباز تا قرن حاضر ترسی  و همچنین فرایند اقن ۀاست تا حدودی سیر مطاله و پژوهش دربار

 .شود مشخّص ادبیّات ۀاین نوع مطالعات در حوز
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 مقدّمه.  

به شکلی  (discourse)طبیعت اقناع متفاوت است و اقناع در هر گفتمانی  دربارۀها   دیدگاه

بسییار دشیوار    ،از این فراینید  کند؛ به همین دلیل، تعریف جامع و کاملي فاوت ظهور میمت

، برای  ی داردمتنوّعتعاریف متفاوت و  (communication)طور که ارتباطات  همان. است

در لغت به معنای خرسند کردن و این واژه . به دست دادتوان تعاریف متفاوتی   میه  اقناع 

و  («اقنییاع»ذیییل : 911 -911 ، دهخییدا ؛«اقنییاع»ذیییل : 939  ،معییین) تخشیینود گردانیییدن اسیی

، کسیفورد آ)انید    آن را عمل یا فرایند متقاعد کردن دیگران معنی کرده ي انگلیسيها  فرهنگ

آیییا حقیقییت اقنییاع را امّییا  ،persuasion)1ذیییل : 1883، النگمیین ؛persuasionذیییل : 1 18

؟ اگر نگاهی اجمالی فهمیدها   سی و با مراجعه به فرهنگشنا توان با عل  اشتقاق یا ریشه  می

شیوی  کیه     میی  توجّیه نیدازی ، م اقناع مخاطب نوشته شده است بی ۀهایی که دربار  به کتاب

اند و متناسب با   متفاوت و متمایزی از اقناع داشتهدرك  ،ها  نویسندگان هر یک از این کتاب

شناسی اقناع و یا علیوم   روان ۀهایی که در زمین  ابدر کت. اند  اقناع را معنی کرده ،درک خود

متفیاوتی از   ت نیز تعاریفخطابه نوشته شده اسفنّ  ۀهایی که دربار  کتاب حتّیارتباطات و 

گیز است و بران مناقشه ،اقناع ، نشان از آن دارد که فرایندو اختالس تنوّعاین . بینی   میاقناع 

 ،اکنون با بررسی برخی از این تعاریف. قیق نیاز داردجامع و د ماهیّت آنْ به تحقیقات درک

 .حقیقت اقناع را بهتر دریابی  کنی   سعی می

، بیه منظیور نییل بیه     مخاطباننفوذ یافتن در » عبارت است از ، اقناعدر علوم ارتباطات

در  .(8 :  90  حسیینی پاکیدهی،  )« افکار و احساسات آنها بررسی و ارزیابی ی، باخاصّمقاصد 

برقراری متفکّرانْ که  این نفوذ را .است« نفوذ یافتن در دیگران»تأکید جمله بر  ،تعریفاین 

بنیابراین   ؛توافق و پیوستگی است و سازگاری و مبتنی بر هماهنگیاند،   خوانده مؤثّرارتباط 

 .است ناپذیر اجتناب ،مشترک در راستای اقناع مخاطبان ۀایجاد زمین

فرایندی است که در آن هر نوع پیامی به  ،اقناع» :کنید هتوجّبه تعریف دیگری از اقناع 

:   18 لسیر، )« آیید   قصد شکل دادن، تقویت کردن یا تغییر دادن کنش دیگران به وجود می

این افعال به طور کلّی  .است مورد تأکید« تقویت کردن»و « تغییر دادن» ،در این تعریف .(1
                                                      

 .931 محسنیان راد، . ک، رمتفاوت از ارتباطات دربارۀ تعاریف.  
 .انداین دو فرهنگ تقریباً معنای مشابهی را برای اقناع آورده. 1
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ها و   دیدگاه ها و باورها و  بنابراین ارزیابی ارزش اند؛  مخاطبان پیام اقناعی به کار رفته ۀدربار

نظیران بیا     برخی دیگر از صیاحب . ییر آنها، اقناع خوانده شده استرفتارهای مخاطبان و تغ

 :اند  اندازهای متفاوتی اقناع را تعریف کرده  چش 

 میی، هیای کال   در قالب مهیارت  ،فرایندی است که با توسّل به تعقّل و احساس ،اقناع

ت افراد را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کیردن آنهیا بیه    ای، ذهنیّ  غیرکالمی و رسانه

 .(8 : 931 بینگلر، ) دهد  ن، تحت تأثیر قرار میعمل معیّ

هیای    ها یا دییدگاه   یک فرد یا سازمان برای تغییر نگرش، باور، ارزش ۀکوشش آگاهان

 .( 1: 909 یل و بریجت، گ) گویند  فرد یا گروهی دیگر را اقناع می

ادراک، حیوای،،   ۀقیوّ  ۀکند تا دربار  امری کامالً پیچیده است و مقنع را ملزم می ،اقناع

 .( : 311 مینیک، ) ل کسب کندات کاماطاّلعو احساسات مخاطبان ها   جامعه، ارزش
اط بیه  ات دو سوی ارتبی احتیاجعملی است که تأثیرات متقابلی دارد و برای رفع  ،اقناع

 .(1: 1883لگت، ) آید  میوجود 
 .(1: 331 فوس و گریفین، ) نیس  کنترل و سلطهاقناع چیزی نیست جز مکا

تیابع شیرایس سیاختاری از    [ و این امیر ]اقناع یعنی رسوخ پایدار به ذهن و دل آدمیان 

ن تیری   مه ّدرک زمان و آنیت از  و عرضی از سوی دیگر است؛ خاصّیکسو و شرایس 

 .(89 -89 : 909  ساروخانی،) تحقّق اقناع استشرایس ناپیدای 
اقناع عبارت است از تالش برای مجاب سیاختن مخیاطبین بیه پیذیرش موضیوع و      

 ،تنها راه وصول بیه ایین هیدس   . ات مربوطهاطاّلعمناسب  ۀارائ ۀای، به وسیل  خواسته

 ثیر بخشیدن بیه  أیعنی استفاده از عناصر بالغی بیرای تی  . ات استاطاّلعمناسب  ۀارئ

 .(13: 909  ،متولّی) کالم

 شیود   دیگیر، اقنیاع خوانیده میی     اشخاصها برای نفوذ یافتن بر   کوشش افراد و گروه
 .(8 :  90  ،حسینی پاکدهی)

هیا بیه دسیت      اگر بخواهی  کلمات کلیدی تعاریف مذکور را استخراج کنیی ، ایین واژه  

ارزش، تغییر رفتار، تغییر دییدگاه،  تحت تأثیر قرار دادن، تأثیر، تغییر نگرش، تغییر : آیند  می

چنان . نفوذ کردن که در ابتدا گفتی ، و سرانجام کنترل، سلطه، رسوخ پایدار، مجاب کردن

چندان تفیاوت   ،شده از تعاریف اقناع ، میان معنای کلماتِ کلیدیِ استخراجشود  که دیده می

. ردای دیگیری بیه کیار بی    آنها را در معنتوان   فاحشی نیست و در واقع با اندکی تسامح می

« شرط انجام گیرفتن ارتبیاط  » ۀدربار (11-19: 931 ) محسنیانِ رادهمچنین در تحقیقی که 
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اقناع، اشتراک فکر، پذیرش تأثیر، تأثیر بر دیگری، تغییر رفتار، درک »، کلمات دادهصورت 

تعیاریف  ، عناصیر کلییدی   «ات، نفوذ، سلطهاطّالعقال عمل، ارسال عالئ ، انتقال معنی، انت

 .اند ارتباطات بوده

تا حدودی مشابه  ،تعاریف اقناع و ارتباطات ۀشد روشن است که کلماتِ کلیدیِ استخراج

بهتر امّا  توان گفت که اقناع و ارتباطات همبستگی نزدیکی دارند، ه  هستند، در نتیجه می

مسیلماً  نوعی ارتباط است، و بهتیر اسیت بسرسیی  چیه نیوع ارتبیاطی؟        است بگویی  اقناعْ

تعریف بدین شکل پس شاید بتوان اقناع را با این مقدّمات . ارتباطی برای نفوذ در دیگران

به  نفوذ در مخاطبان و مجاب کردن آنانفرایندی ارتباطی است که به منظور  ،اقناع» :کرد

 . «آید  وجود می

 

 یونان باستان. 1

ایین   ۀمرستیدند و هر ساله برای مجسّپ  را می 1(پیتو)اقناع  ۀدر یونان باستان، مردم آتن اله

اشیتیاق میردم بیه     بییان عمیومی و رسیمیِ   »ها در واقع   این قربانی. کردند الهه قربانی می

 دانیی و   مردم آتین مجیذوب زبیان    .(8 : 903 دیکسون، ) «بود آرا ۀکنند وگو و طرح قانع گفت

ر حرآمیز و الهی تصیوّ ای س  جنبه ،پردازی و خطابه بودند و برای قدرت اقناعی سخن  سخن

مباحث پیرامون اقناع در یونیان مطیرح   نخستین باعث شد تا  این امر .(8  :همان) کردند می

دمکراسیی و خطابیه   که در حقیقت مهد  ت نظری در این زمینه از این دیار ی شود و مطالعا

 .نقاط جهان انتقال یابددورترین به  بود ی

خیلیي از مبیاح ی کیه    ی بیود و خاسیتگاه   سدمکراکه گفته شد، یونان قدی  مهد  چنان

 ۀهمی  ،های یونیان باسیتان  شیهر  دولتدر  .شود  این مفهوم در دنیا مطرح میدربارۀ امروزه 

شدند و همه اجازه داشیتند تیا عقایید و باورهیای خیود را در       شهروندان برابر محسوب می

 موفّیق در ایین کیار   شد به دیگران ابالغ کنند؛ مردم برای آنکه   هایی که برگزار می  مجمع

در نظام قضایی یونیان  » ،غیر از این به. وزندخطابه و سخنوری بیامفنّ  مجبور بودند ،باشند

[ و]ای کیه در اسیتخدام فیرد باشید، مجیاز نبیود         دعوی از طریق وکیل ییا نماینیده   ۀاقام
                                                      

 .9 -0 :939 حمدی، ا: به .الع بیشتر در این باره رکبرای اطّ.  
هیا  ق بیه آرام کیردن فیوری   موفّی  ی  اقنیاع  ۀالهی پیتو   ،(Aeschylus) اثر آشیلوس (Oresteia)اُرستیا  ۀنام بر اساس نمایش. 1
(Furies) 913  آرنسون، و پراتکانیس :به. کآگاهي بیشتر در این باره ربرای . شودمی. 
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  18 تر در حضیور   ها یا به طور دقیق  شهروندان ملزم بودند دعوی خود را شخصاً در دادگاه

مطیرح   (حضیور یابید   آتنیی  ۀتوانست در یک هیئت منصیف   تعدادی که میحدّاقلّ )خود  ۀهمسای

ی بیود کیه   مهمّاین قانون نیز از دیگر عوامل بسیار  .(3 : 913 پراتکانیس و آرنسون، ) «نمایند

زیرا ممکن بیود ییک شیهروند     کرد؛ خطابه و اقناع وادار می ۀشهروندان یونانی را به مطالع

ات، دارایی خود را از دست دعوی و یا شکست در اقناع قُض ۀضعف در اقام علّتنی به یونا

به همین دلیل در یونان . کشته شود به ناحقّ حتّیبدهد و یا با خطر تبعید مواجه شود و یا 

دانست که از آیین سخنرانی و هنر سخنوری تا حدود بسیار   خود می ۀباستان، هر فرد وظیف

 توانسیت بیا    هر شیهروند یونیانی میی    ،برای فراگیری این فنون. کند زیادی آگاهی کسب

 .(33: 331 هونییت، ) هییای الزم را بییه دسییت آورد  راهنمییایی ،اسییتخدام یییک سوفسییطایی

 ۀهیا را دربیار    لین سیخنرانی مان سیّار بودند که اوّگروهی از معلّ[ در حقیقت]ان سوفسطایی»

-3 : 913 پراتکانیس و آرنسون، ) «ن خصوص نگاشتندلین کتب را در ایاقناع ایراد کردند و اوّ

های معمول   اند، به شرح شیوه  های راهنما که اغلب به محاق نسیان فرورفته  این کتاب .(18

ات اطّالعی پرداختند و   ات میگاه و چگونگی اقناع حُضّار و قُضه و مباح ه در دادادلّبیان در 

 .(18: همان)دادند  ميمفیدی در این زمینه به شهروندان یونانی 

ناچیار بایید معلومیات    ایند اقناع و تأثیر بیر مخاطبیان،   در فر موفّقیّتها برای   سوفیست

 بیشیتر  گرفتنید و در    کیافی میی   ۀکردند، به همین دلیل از هر دانشی بهر کسب میزیادي 

 کیاملی کیه بیه    ۀاحاطی بیه سیبب   بسیاری از آنهیا   ،در نتیجه. خود استاد بودند ۀعلوم زمان

شیدند و حکیی  و خردمنید    در میان یونانیان معروس و محترم  ،های گوناگون داشتند  دانش

گیویی و   قتملّی  ان گاه مردم را بیه فرییب دادن و  سوفسطایی .(  : 938  فروغی،) لقب یافتند

شد و در   زیرا برای آنها اقناع مخاطب هدس نهایی محسوب می کردند؛ چاپلوسی دعوت می

      مغالطیه و سفسیطه   باعیث شید    ،هدستمرکز بر این . بردند بهره ميی از هر روش این راه 

       ان سوفسیطایی  .(09-33: 331 هونیت،  )ی ایفیا کنید   سیزای  هآنها نقیش بی  در مکتب رفته  رفته

 چییزی جیز   حقیقیت  و در عال  وجود نیدارد   حقیقتی شدند که مطلقاً عیمدّبه مرور زمان 

 ، متنیاق  باشید   زمینیه  س و ادراک افیراد در ییک  احسیا و هر چنید   آدمیان نیست ادراک

 .(18 :913 پراتکانیس و آرنسون، ) تبرای هر فرد همان ادراک اوس حقیقت باز ه 

 ،گیری   حقیقیت و گیرایش بیه مغالطیه و سفسیطه      ۀان دربیار سوفسطاییعقاید افراطی 
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هنگ عیداوت  و آمخالفت آغاز کنند  یونان با آنان ای از دانشمندان  باعث شد عدّهسرانجام 

 .ان برخاسیت سوفسطاییکه به مخالفت با  بودنخستین کساني در شمار  افالطون .دهندسر

سیقراط، سیخت    ،اسیتادش  ۀهای ناکام خود در امور سیاسی و محاکمی  کوششسبب به  وا

از خطابییه بیییش از همییه در وي انتقییاد . نقیید کشییید ۀان را بییه بوتییسوفسییطاییتعلیمییات 

گونیه   گر است آنجا کیه از زبیان سیقراط هیر      جلوه (Gorgias)« گورگیاس»های   وگو گفت

ارسیطو،  ) خواند فایده می  را بیفنّ  برد و به طور کلّی این  سخنوری و خطابه را زیر سؤال می

شود؛ بنابراین   فساد و تباهی می ۀخطابه موجب تروی، اوهام و اشاع ،او ۀبه عقید .(0 : 91 

جوانان آتن را بیه  فقس ازی ندارد و چنین تعلیماتی ان نیسوفسطاییکالمی  ۀجامعه به شعبد

 .( 1: 913 پراتکانیس و آرنسون، ) کشد  گمراهی می

ایین   ۀکیه در نتیجی  فراوانیي  های   ان و مخالفتسوفسطاییافالطون از  انتقادهای شدید

بسییار کیاهش    ت این طبقه در میان مردممقبولیّ شد تاموجب نقدها در آتن به وجود آمد، 

بیاز   فریبکار و نیرنگ ،شدند  ی میآموخته و عال  تلقّدانش ،سانی که تا پیش از ایند و کیاب

گیری و    از این رو سفسطه بعدها با مفیاهیمی چیون حیلیه    .(9: 1 18هوگان، )شناخته شوند 

ر و بییزاری از  تنفّی  و حسّیافت رفته معنایی منفی  یبکاری معادل شد و سوفسطایی رفتهفر

عیام آتیش    را در مأل های پروتاگوراس  رفت که مردم یونان کتاب   شاین گروه تا جایی پی

ان و سوفسیطایی هیایی کیه مییان      درگیری ۀدر نتیج. (111: 913 پراتکانیس و آرنسیون،  ) زدند

نظر » م.ق 998د و در حوالی سال به فکر نگارش کتابی افتا، ارسطو مخالفان خطابه رخ داد

اقناع نوشته شیده   ۀکتاب جامعی که تا آن زمان دربار لینافالطون را در اوّ ان وسوفسطایی

 .(18: همان)« با یکدیگر وفق داد (Rhetoric) خطابهفنّ  بود، به نام

 ۀدهند  تنها اجزای تشکیل( modes of persuasion) های اقناع  شیوه» معتقد بود ارسطو

: 8 18ارسطو، ) «گیرد  می قرارفنّ  عات اینمتفرّ ۀصرفاً در زمر خطابه است و مابقی مباحثْفنّ 

سه عنصیری کیه اگیر بیا هی  جمیع        ؛کرد  در فرایند اقناع تأکید می مه ّبر سه عنصر  وا .(9

ایین سیه   . کردند  زیادی فراه  می خیلياین فرایند را تا حدود  موفّقیّتاو  ۀبه عقید ،شدند  می

 و منطییق (emotion) احسییاسو  (credibility) اعتبییار: عبییارت بودنیید از مهیی ّعنصییر 

(reason) . این سه عنصیر بیه نگیارش     ماهیّتبه منظور تبیین  ،کتاباین بخش اعظمی از

 .داد  مبسوطی  توضیحات ،های اقناع  هر یک از شیوه بارۀدردرآمد و ارسطو 
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 پس از ارسطو. 9

در حقیقیت تیا اواخیر قیرن هجیده       . توان کرد  تاریخ اقناع و تاریخ خطابه را از ه  جدا نمی

جستجو  ،اقناع گفته شده است ۀدرباررا چه خطابه، هر آنفنّ  های باید در کتابفقس ی میالد

ست؛ او بود تأثیر شگرس ارسطو ۀتردید نتیج  بی ،این امر (.131: 1883، خطابه دایرةالمعارس)کرد 

بار این دو مفهوم را به طور رسمی در کنار ه  قرار داد و میالزم یکیدیگر   نخستین که برای 

ه در این زمینیه بیود و هیر کیس     ها تنها نظریّ  تئوری اقناع ارسطو تا سال ،تحقیقبه . دانست

 .او ناگزیر بود ۀخطاباز مراجعه به کتاب کند، خواست در این حوزه پژوهش   می

رفتیه بیه سیقوط و انحطیاط      ه، حکمت و ادب یونان نیز رفتهپس از افول دولت مقدونیّ

در . آتن دیگر از شوکت و جالل قدی  خود افتیاده بیود  ه پدید آمد، گرایید و وقتی اسکندریّ

 ،مینیونانی خاموش شد و شعر و ادب و حکمیت ایین سیرز    ۀذوق و شور قریح ،این دوره

    رومییان در ضیمن    ،در ایین حیین   .(988: 903 کیوب،   زرّیین ) دیگر رونیق سیابق را نداشیت   

بیا علی  و ادب   ردنید و  اراضی خود به یونان رسیدند و با مردم آن دییار آمییزش ک   ۀتوسع

آمید و  ، یونان تحت استیالی روم دربدین ترتیب .(1/183: 938  فروغی،) یونانیان آشنا شدند

جا شد و یونان هیر چنید همچنیان مرکیز علی  و       ن در اروپا جابهمرکز ثقل فرهنگ و تمدّ

بزرگیی   متفکّیران در این دوره بیا ظهیور   . حکمت یونانی رونق سابق را نداشت ،بوددانش 

 خطابیه و اقنیاع وارد    ۀکوئینتلییان، مطالعیه دربیار    چون دیونیزوس، لونگینوس، سیسیرون، 

یف شید و ذکیرش در اینجیا    هایی که در ایین دوره تیأل    از جمله کتاب. جدیدی شد ۀمرحل

در اصیل   فشکه نام مؤلّاست  (Peri Hypsous) در باب نمس عالی ضروری است، رسالۀ

 ،ادیب و حکی  قرن سوم میالدی ،قدی  آن را به لونگینوساز امّا  ،نیامدهکتاب به صراحت 

مطالیب جدییدی در بیاب خطابیه و      ،در این کتاب .(981: 903 کوب،  زرّین)اند  کردهمنسوب 

هیای متیداول علمیاي      کتیاب  اقناع نیامده و طرح کلّی کتاب و بسیاری از مندرجات آن از

ایین رسیاله را از کتیاب     ،ژوهنیدگان ای از پ هعیدّ  ،ایین با وجیود  خطابه اقتباس شده است؛ 

 .(8 9-983 :همان) اند  و بر آن رجحان داده ارسطو برتر شمرده يهخطاب

انیدک   کمت یونانی تحت نفوذ و استیالی آیین مسیح اندکلونگینوس، ادب و ح بعد از

مراکیز علمیی    ،در روم ،در عوض .(981: همان) رفت و چیز قابل ذکری پدید نیاورداز میان 

 ۀپردازان بزرگیی برخاسیتند و در زمینی     هاری به وجود آمد که از آنها خطیبان و نظریّشم  بی
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مقارن قیرن دوم قبیل از مییالد، نفیوذ و رسیوخ      . ی مطرح کردندمهمّفرایند اقناع مباحث 

 ایین قیوم شید و از ایین دوره بیه بعید       ۀحکمت یونانی در روم باعث تذهیب ذوق و قریح

 احتییاج ها نیز بیدان    ها و دادگاه  ی، در محکمهه از مجالس ملّکه گذشتی ها به خطابه    رومی

بالمنازع ارسطو که بیش از سیصد سال در  ۀبه تدری، سیطر. ای کردند  ویژه توجّه داشتند ی 

 پردازان رومی چیون سیسیرون و سینکا و     نظریّهبا ظهور خطیبان و  ،تمام اروپا ادامه داشت

اقناع وی را تکمییل کردنید و    ۀنظریّاندیشمندانْ و این تر شد   رنگ کوئنتلییان و تاسیت ک 

تحقیقیات   ،خطیب مشهور رومیی  ،سیسرون ،دیگری بدان افزودند؛ برای م ال ۀمباحث تاز

 De) خطییب  ۀدربیار  ۀاو در رسیال . ارسطو انجام داد توجّهمورد  ۀسه شیو ۀتری دربار  جامع

Oratore) ( اند ل بردهزیر سؤاشدیداً که اخیراً انتسابش را بدو) اقنیاع ارسیطو را بیه     ۀسه شیو

تیوان مخاطبیان را    از سه طریق عمده میی »: شکل دیگری بازگو کرد و در این باره نوشت

، آمیوختن  (جا انداختن اعتبیار خطییب  )مجذوب کردن : ند ازا این سه شیوه عبارت. اقناع کرد

پراتکیانیس و  ) «(انباشیتن مخاطبان را از احساس ) منقلب کردن ،(پیام با استدالل درست ۀعرض)

ها و رساالت بسیار دیگری نیز در این زمینه تألیف کیرد    سیسرون کتاب .(98 :913  آرنسون،

        های عملی خود را که هنگیام اییراد خطابیه بیه دسیت آورده بیود بیا خواننیدگان           و تجربه

 بخشیید خطابیه   بهعملی و آموزشی  ۀجنب او در حقیقت بیشترْ .(18: همان) در میان گذاشت

تحقیقیات جیامعی در ایین    هی    (م 31س )پس از سیسرون، کوئینتیلیان  .(9: 1 18هوگان، )

ل که در اواخر قرن اوّ (Institutio Oratoria) تربیت خطیب ۀاو در رسال. زمینه انجام داد

        دانیی برقیرار کیرد      میداری و سیخن   ی میان اخیالق خاصّ ۀرابط ،میالدی به نگارش درآمد

کامیل   خطییبِ »: نوشیت ش در آغاز کتیاب وي . دو خطابه را بیشتر از دیدگاه اخالقی بررسی

تأکید اصلی کوئینتیلییان در   .(11: 903  دیکسون،) «هر چیز باید انسان شریفی باشد پیش از

 ت او در آغاز دفتر پاییانی کتیابش بیا قاطعیّی    . ت اخالقی سخنران بوداین رساله بر شخصیّ

عیا  گوی  که خطیب کامل باید انسان شریفی باشید، بلکیه ادّ    ه فقس میمن ن» :تمام نوشت

  .(19: همان) «شود خطیب نمی ،کن  هیچ فردی اگر انسان شریفی نباشد  می

پییروی   از آنانپس از سیسرون و کوئینتیلیان ه  پردازان رومی  نظریّهدیگر خطیبان و 

 (Forum)  مباح یه در فیوروم  و سخنوران مشهور و کارآمیدی را بیرای مشیاجره و    کردند 

                                                      
بیرای تفصییل   . کردنید  نظر ميمسائل عمومی تبادل  آمدند و دربارۀا گرد میمیدانی در شهر روم بود که مردم در آنج ،فوروم.  

 .90 -93 : 991 ماله، : به. کبیشتر ر
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ها به فنیون    رومی توجّهباز  ،پس از آنکه فوروم از جوش و خروش افتاد حتّی. تربیت کردند

در اروپا بیه   (Rhetoric) های اقناع ادامه پیدا کرد تا اینکه به تدری، مباحث خطابه  و شیوه

 .(3-1: 1 18هوگان، ) منتهی شد (Rhetoric) در باب بالغت وگو گفت

. م، ایین سیرزمین تبیدیل بیه ییک امسراتیوری بیزر  شید        س از سقوط جمهوری روپ

های سابق وجود نداشت و در نتیجیه بسیاط سیخنوری      آزادی ه در آنای که البتّ  وریامسرات

سیاسی که تا پیش از آن توسس سیسرون و دیگر خطیبان رومی گرم نگه داشته شده بود، 

ها میورد    از این پس بیشتر در مدارس و مکتب یکسره برچیده شد و خطابه به همین دلیل

آموزان به تحلییل و بررسیی انیواع آن اهتمیام       قرار گرفت و از این پس بیشتر دانش توجّه

رفتنید و از   ای می  ی قهرمان یا افسانهشخصیّتگاه در جلد »آنها برای تمرین خطابه . کردند

دموسییتنس هییای زیبییای   خطابییه گفتنیید و گییاه در پیشییگاه اسییتادْ   زبییان او سییخن مییی

(Demosthenes)  باری تدریس  .(33-13: 331  انیدروز، ) «خواندند میو سیسرون را از حفظ

توانست اسیتفاده    عصر، چون در عمل و در زندگی حقیقی نمیآن خطابه از مجاری تربیتی 

یی باورها ؛همان باورهای باستانی بود ، چندان نتای، ثمربخشی نداشت و در واقع تکرارشود

شان تا   استمرار ماهویامّا  تعریف شدند،از نوآزموده و باز ،هر یک ،متوالی هايرکه در عص

 .(0-1: 1 18هوگان، ) حدود بسیار زیادی تا اوایل قرن نوزده  حفظ شد

ت، و پیروزی مسییحیّ  (م 991-983)ی روم امسراتور ،با مسیحی شدن قسطنطین بزر 

جدییدی   ۀکه در آن خطابه و سیخنوری وارد مرحلی  ای به نام قرون وسطی آغاز شد،  دوره

هیای   موضوع خطابه کامالً تغییر کرد و خطابه ،ی در اروپاکیش ترسای شیوع ۀدر نتیج. شد

سیخنور پدیید    واعظان و کشیشیانِ  ،در گوشه و کنار اروپا. یافتند مذهبی و دینی رواج تامّ

انوع فنون  ،ای تبلیغ ملّت خودنمودند و بر آمدند که هر یک در اقناع مخاطبان ید بیضا می

 ،پردازان خطابه و اقناع در این عهد  نظریّهترین   مه ّ ،در حقیقت. بستند اقناعی را به کار می

خطیبان و اندیشمندان یونانی و رومی شیرح   آنان معموالً بر آراي. کشیشان مسیحی بودند

ها نیز مکانی برای اییراد    عهها و صوم  کلیسا. کردند ميتلخیص را نوشتند و عقاید ایشان  می

خطابه و اقناع پیروان مسیح بودند و اگر جسته و گریخته اثری از سخنوری در ایین دوران  

« کلیسیا  آبیاي »ظان و کسانی است که آنها را کشیشان مسیحی و واع نِآ از ،شود  دیده می

و خطیبیان  سیخنوران   ،شانزده  و هفیده  مییالدی   ۀتا سد .(190 :938  فروغی،) نامند  می
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رأس دیگیر انیواع    های دینیی در   حقیقی اروپا، کشیشان و واعظان مسیحی بودند و خطابه

تیاریخ   ت طیوالنی جیزو  تیاریخ سیخنوری اروپیا در ایین میدّ      ،بنابراین خطابه قرار داشت؛

 .(193: همان) آید  ت به شمار مییّمسیح

ان دیگیری نییز در   محقّقی غیر از کشیشیان مسییحی،    ، بهاز اواخر قرن شانزده  به بعد

 ۀعلیوم قدیمی  راه، کردند از ایین  هایی با موضوع خطابه نوشتند و سعی   کتاب ،مراکز علمی

نام کتابی با  (Leonard Cox)لئونارد کاکس  ،کنند؛ برای م الزنده یونان و روم را دوباره 

و تومیاس ویلسیون   نوشیت   (The art or Craft of rhetoryke) یا صینعت خطابیه  فنّ 

(Thomas Wilson)  ای با عنوان   رساله ،مسیحی 119 در سالArt of rhetorique .

و کورسییل  (Tonquelin)بییه زبییان فرانسییه بییه قلیی  تییونکلن  هیی  رسییاالت دیگییری 

(Courcelles)  هیا،    با وجود این تالش. (11-9 : 999  پاشاصالح،) منتشر شد 111 در سال

 و اورهای ارسطواغلب رونویسی عقاید و ب ،رنسانس ۀان دورمحقّقکلیسا و  يهای آبا  کتاب

 . اقناع یا خطابه در بر نداشت ۀای دربار  تازه ۀو نکتبود سیسرون و کوئینتلیان 

اجتماعی و سیاسیی کیه در اروپیای     الت عمیق فکری وتحوّ علّتبه  ،از همین دوران

منفی  ک  اوج گرفت و نوعی نگرش فده  رخ داد، مخالفت با خطابه ک قرن شانزده  و ه

اندیشییمندان و  .(8 : 1883گارسییتن، ) اروپییا رواج یافییت متفکّییراندر میییان فیینّ  بییه اییین

 علّتدیدند؛ به همین   واقعی و لفّاظی می ۀمیان اندیش زیادي تقابل ،پژوهشگران این عهد

 ۀمیانع از انتشیار اندیشی   یی   پردازی ارتباط مستقی  داشت که با بالغت و سخنی   خطابه را

این دوران کیه بیه دروان طیرد خطابیه     . کردند ميدند و آن را به کلّی طرد شمر واقعی می

(attack on rhetoric) ر از اواخر قرن شانزده  میالدی آغاز شد و تا اواخی  ،معروس است

خطابیه و اصیول    ،ت طیوالنی در ایین میدّ   .(11: 903 ، دیکسون) قرن هجده  ادامه داشت

زییادی بیه فراموشیی    خیلیي  تا حدود  ،گرفته بود فرایند اقناع شکل ۀکه بر پای، اساسی آن

خطیبیان و   بیش از حیدّ  ۀاستفاد ،ها  این انتقادها و مخالفت مه ّیکی از عوامل . سسرده شد

و  حیدّ  بی ۀسخنوران قرن شانزده  از صنایع بالغی بود، تا جایی که وقتی مبالغه و استفاد

لید سطحی از سبک سیسرون بیه اوج  ها و انبوهی از ترفندهای زبانی و تق  حساب از کلیشه

در  ،میدار انگلیسیی    ، فیلسوس نامیدار و سیاسیت  (313 - 13 )خود رسید، فرانسیس بیکن 

 .(13 :همان) «کنند تا به معنا خطیبان بیشتر به لفظ فکر می»: شتنو پیشرفت عل کتاب 



 89 / خطابه و مطالعات ادبی آمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّدر

 
 

 بیه ای   ضربه (Johan Locke) (189 -391 )جان الک  ۀفلسف ،در اواخر قرن هفده 

ت عمیل  الک شدیداً طرفدار ارجحیّ. ها طول کشید  آن سال ۀزد که احیای دوبارخطابه فنّ 

های   در ارتباط ،ربس جاد ابهام و ترغیب احساسات بیبر حرس بود و اعتقاد داشت خطابه با ای

 ۀغیر از فلسیف  به .(08 :همان) استاستفاده از زبان ءکند و نوعی سو  انسانی اختالل ایجاد می

در  ،، فیلسیوس و منتقید ایتالییایی   (م 311 -033 )دتو کروچیه  نِی هنگامی کیه بِ  ،الکجان 

های خود به خطابه حمله کرد، دیگر جایی برای دفاع از آن باقی نگذاشت و در نتیجه   رساله

. کردندمطرح  ساختار این فنّ ۀتجدید نظرهایی اساسی دربار ،دیگرمتفکّران  ،چند سال بعد

ای   خطابیه هنیر آلیوده   » :خطابه نوشیت  ۀدربار (Estetica)شناسی   ییزیباکروچه در کتاب 

گیرد، م ل حضور مخاطب، کیه هییچ ربطیی بیه هنرمنید       زیرا عواملی را در نظر می ،است

 .(993: 311 کروچه، ) «واقعی ندارد

هایی که در سالیان دراز به خطابه و اقناع شد، در مدارس   با وجود تمام انتقادها و حمله

های اروپا تا پیش از  دبیرستان بیشتردر . را حفظ کردند این علوم همچنان ارزش خود اروپا

شید و هنیوز     آمیوزان تیدریس میی    هیای خطابیه بیه دانیش      جنگ جهانی دوم هنوز کتاب

-13: 331 انیدروز،  ) کردند  خواندند و مشق خطابه می  آموزان آثار خطیبان بزر  را می دانش

33). 

ای در ایین زمینیه     تحقیقات تیازه  ،ل قرن نوزده  میالدییو اواخر قرن هجده  در اوا

اسیتاد خطابیه در    ،(High Blair)« های بلییر »ای به قل    رساله ،صورت گرفت؛ برای م ال

 Lectures on) خطابیه  درمیورد گفتارهایی  درسبه نام  ،(Edinburgh)دانشگاه ادین برو 

Rhetoric )010 همچنیین در سیال   . ای همیراه بیود    سیابقه   منتشر شد که با استقبال بی 

 Elements) عناصر خطابهای به نام   رساله (Richard Whatley) میالدی، ریچارد واتلی

of Rhetoric) المعارس بریتانیکا آن را بهترین کتیاب معاصیر در ایین     ةتألیف کرد که دایر

انیش ارتباطیات و   با رشد د ،پس از جنگ جهانی دوم .(1 -  : 1 18هوگان، ) موضوع نامید

اقنیاع  . شید های کامالً متفاوتی بررسی   و از جنبهزنده گشت شناسی، هنر اقناع دوباره  روان

 عاملی بیرای ایجیاد ارتبیاط   دیگر آن مالزمت تنگاتنگ را با خطابه نداشت و  ،در این دوره

اییی و  اجر و هیای ادبیی    خطابه نیز از جنبه. بودی چه در خطابه و چه در دیگر اقسام هنر  ی 

که پیش از این ی بررسی این هنر را  ۀدامن انْمحقّققرار گرفت و  توجّهشناختی مورد   زیبایی
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در  ،در حقیقیت  .(1: همیان ) تا متون من ور گستردند ی  کار داشتشفاهی سرو ادبیّاتبا فقس 

شناسیی    زیبیایی  ۀبیا فلسیف   ،که با فرایند اقناع شیناخته شیود  خطابه بیش از آن ،جدید ۀدور

میییان خطابییه و  اي تییازه پیونیید (03-91: 331 )ریچییاردز انی چییون محقّقییو    خته شییدشیینا

 .شناسی برقرار کردند زیبایی

شناسی  سبک ادبی و ای چون نقد  های تازه  ان و پروهشگران معاصر، رشتهمحقّقدر کنار 

 ۀظیفی که پیش از این و ای شدند  دار تحقیات گسترده  و عهده شناسی به وجود آمدند و زبان

شناختی زبان مجازی، نسبت سخن  تأثیر روان .(31 :903 دیکسون، ) پردازان خطابه بود  نظریّه

فروضات معنا، با واژه یا واژه با شیء، رفتار کلمات در متن، معنای زبان، روابس مفهومی و م

بیا  ای بودند که در ایین علیوم     مباحث تازهجزو همه  ...و ساختارگرایی تحلیل زبان به اجزا،

با توانست و اقناع شدند یک  است، بررسی و قرن بیست  و بیست ۀای که شاخص  ت علمیدقّ

 .متفاوتی برقرار سازد ۀرابط ،هر یک از این علوم

 

 ادبیّاتاقناع با  ۀرابط. 9

 (Byron)توصیف بایرون  ۀدربار (William Wallace Robson)  ویلیام واالس رابسون

ابیه  ه ییک خط البتّی  ،[توصییف ]این »: نویسدمی 1ایلد هارولدزیارت چاز مر  گالدیاتور در 

فکری که پیس از خوانیدن   نخستین  .(3-1: 903 دیکسون، ) «ای بسیار برجسته  خطابه ؛است

به احتمال زیاد این اسیت کیه مییان خطابیه و      ،کند  این جمله به ذهن مخاطب خطور می

گونه ییاد   این رابسون از آن توصیفْتوصیف بایرون چه تشابهی وجود دارد؟ و یا اینکه چرا 

الییوت  . اس.تیوان یافیت؟ تیی    و خطابه وجه اشتراکی می ادبیّات کند؟ و آیا اساساً میان  می

دارد و سخنانی  ای عامّ که آشکارا نظر به شنونده را ای  معتقد بود که هر اثر ادبی (93:  31 )

اگر از این مَنظر به  .خطابه نامید توان  شود، می  در راستای اقناع مخاطبان در آن مطرح می

                                                      
در هفتاد سیالگی چشی  از    میالدي 339 در انگلستان زاده شد و در  یالديم 319 در  ،ق معاصرمنتقد و محقّ ،دکتر رابسون.  

هیا  ا نوشتهامّ ،ای را به وجود نیاوردود بود و با اینکه هیچ مکتب و جریان تازهاو یکی از بهترین منتقدان نسل خ. جهان فروبست
 .ات بودمندان به ادبیّخیل عظیمی از عالقه ۀدهند ها الهامتو تعلیماتش در دانشگاه تا مدّ

این شیعر  . سروده است ،، شاعر نامدار انگلیسیلرد بایروننام یک شعر روایی در چهار بند است که  ،سفر زیارتی چایلد هارولد. 1
کند های جوانی بیزار و خسته از زندگی را روایت میات و اندیشهتجربیّ و سفرها ،آیدشعر بلند بایرون به حساب مینخستین که 
 .گیرددر پیش میهای بیگانه در سرزمینسفری دور و دراز را  ،برای گذران وقتکه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86
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را هر نوع کالمی بدانی  که به منظور تأثیرگذاری بر مخاطیب  فنّ  خطابه نگاه کنی  و این

گفتار انسان  ۀحوز کند که تقریباً کلّ  آید، تعریف خطابه چنان گسترش پیدا می  به وجود می

در مواقعی که  حتّی)های ما   نوشته ها و  زیرا در این صورت بسیاری از گفته ؛گیرد  می را در بر

بنابراین با در نظر گیرفتن ایین تعرییف،     ؛آید  با آن سازگار درمی (گویی  با خودمان سخن می

 نیززبان نیست و بشر  ۀبرقراری ارتباط به وسیل ۀمقول عملکرد خطابه کمتر از عملکرد کلّ

 کرده اسیت  ر میایجاد ارتباط تصوّ ترین عامل  مه ّها فرایند اقناع را   تبه همین دلیل تا مدّ

  .(93 -99 : 1883، خطابه دایرةالمعارس)

 ر تعلی  و تربیت در دوران باسیتان و نفوذ فراوان خطابه و جایگاه کانونی و تأثیرگذار آن د

خطابه قیرار گییرد،    ۀها تحت سیطر  سال ادبیّاتْرنسانس باعث شد تا  ۀهای میانه و دور  سده

شید و در    در مدارس و مراکز علمی ذیل خطابه بررسیی میی   ادبیّات ،واقعمبیشتر که در  چنان

کیه در تیدریس   حیال آن  .(11-19 :903 دیکسون، ) رفت  ی به شمار نمیمستقلّ وم، عل میان عل

هیا از    هیا و نمونیه    م یال  ، بیشیترِ آمده بودندکه تا آن زمان به نگارش درای   های خطابه  کتاب

پیردازان خطابیه آنگیاه کیه      نظریّیه شد و   اعران و نویسندگان نقل میش ۀو آثار برجست ادبیّات

استدالل و اسیتنتاج و دیگیر مسیائل میورد بحیث در       د از انواع مختلف توصیف وخواستن  می

کردند و   شکسسیر و دانته مراجعه می ، به آثار هومر و ویرژیل وهایی ذکر کنند  ها نمونه  کالس

بیا بسیس تیدریجی    . ( 3-38: همیان ) شمردند  یبان حقیقی میاین شاعران و نویسندگان را خط

نیز به مرور بیشتر شد و این امر بیه   ادبیّاتتعریف خطابه در دوران باستان، آمیزش خطابه و 

خطابیه بیه    ماهیّتنزدیکی . ات آنها انجامیدها و خصوصیّ  آمیختگی و امتزاج برخی از ویژگی

 De) خطییب  ۀدربیار در کتیاب   ،ب نامدار رومیی خطی ،باعث شد تا سیسرون ادبیّاتْطبیعت 

Oratore) شاعر از بستگان نزدیک خطیب است؛ وزن شعر بیر دوشیش سینگینی    »: بنویسد

آزادی [ های جسورانه، و ماننید آنهیا   های مهجور، استعاره  واژه]در انتخاب کلمات امّا  ،کند  می

 .( 3 :همان) «اوست همتایی بسا  هها، همراه و ی چ  بیشتری دارد و در استفاده از انواع آرایه

بیشتر و یافت های میانه با شتاب بیشتری ادامه   در سده ادبیّاتروند تلفیق خطابه با 

شیعر  فینّ   های دوران به نگارش درآمدند، همان کتابآن ای که در   های خطابه کتاب

 George)ایین پیونید تیا جیایی پییش رفیت کیه جیرج پاتنهیام           .(31: همیان ) بودند

Puttenham)، در این باره نوشت ،معروس انگلیسی ۀنویسند: 
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پیذیر،   با اقناع خوب و دل است؛ زیرا او بود که نخستین بارترین خطیب   قدیمی ،شاعر

آدمیزاد وحشی و بهیمی را به اجتماعات عمومی کشاند و با زندگی مدنی آشنا کرد؛ و 

ودمند بسییاری بیه او   هیا و اصیول سی     های شیرین و سخنان رنگارنیگ، درس   هبا قصّ

 ۀلیین خطابی  و سخن آنهیا اوّ کنندگان بودند  ، شاعران از ابتدا بهترین قانعپس. آموخت

 .(39 :همان) جهان بود

و خطابه ادامیه پییدا کیرد و بیه روشینی در       ادبیّاتمتقابل  ۀرنسانس نیز رابط ۀدر دور

گیر    غنایی آن دوره جلوه ها و اشعار  هنام نمایشهای طنزآلود و تعلیمی و همچنین در   نوشته

ای از   شد تا عدّهموجب و خطابه  ادبیّاتپیوند و آمیختگی ساختارها و نظام  .(30 :همان) شد

را ی ادبیی  هیا   خطابه در انواع قالب ۀدهند چگونگی نفوذ و آمیزش عناصر تشکیل ،انمحقّق

کار دارد و آن سیرو بیا   ادبیّیات ای از زندگی که   خطابه را با هر عرصه ۀو رابطکنند بررسی 

اواخر قیرن هجیده  مییالدی    ابتدا در  ،؛ برای م السازند مشخّصبخشد،   بدان شکل می

 سبک و با تکیه بر ذوق (George Campbell)و جرج کمسبل  (Hugh Blair)هو  بلیر 

ارچوب هی ه و تاریخ آمیختند و چنام نمایش و خطابه را با شعر ۀمطالع ،قد ادبیفرهنگ و ن و

هیچ  ،انمحقّقدر نظر این  .(3: 1 18هوگان، ) کردند مشخّصی این نوع مطالعات ی براخاصّ

بررسی خطابیه   ۀبه همین دلیل عرص ،شفاهی یا مکتوب وجود نداشت ۀتفاوتی میان خطاب

دیگری از  ۀعدّ ،بیست  میالدی ۀدر سد .(همان)یافت راه ه   ادبیّاتبسیار گسترده شد و به 

و بیرای بازییابی   دند بررسیی  ،ادبیی داشیتند   ماهیّتکه را ای   لیان، آثار تعلیمی و جدمحقّق

استخراج و  ،های اقناعی که هر شاعر و نویسنده به کار گرفته بود  خطابه در این آثار، شیوه

باعث ظهیور  سرانجام این نهضت  .(911-983: 1889د، تِسْجوست و اولمْ) ت مطالعه کردندبا دقّ

داشیت و بیه نقید    فراوانیي  بیسیت  مییالدی طرفیدارن    ی از نقد شد که در قرن خاصّنوع 

 ۀپیروان نقد رتوریکی نشان دادند که رابط. موسوم بود (rhetorical criticism)رتوریکی 

ایین  . ای اسیت کیه در ایین زمینیه وجیود دارد       تیبسیار فراتر از دانش سنّ ادبیّاتخطابه و 

فنّ  اقناعی این دو ماهیّتبه  ،ید داشتندتأک ادبیّاتکه بر پیوند خطابه و منتقدان به غیر از آن

-933 :938  مکارییک، ) این اصل نهادند ۀای کردند و اساس کارشان را بر پای  ویژه توجّهنیز 

در  موفّقیّتترین عامل   پیروان نقد رتوریکی نشان دادند که برجسته ،به عبارت دیگر .( 91

کیه  ی هیای اقنیاع      شییوه  ۀدارد و مطالع اهمّیّته   ادبیّاتدر  ی یعنی فرایند اقناع ی خطابه  
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 ی دربارۀ (به زع  ارسطو و دیگر اندیشمندان)آید   ترین وظیفه در ایراد خطابه به شمار می  مه ّ

 .است مه ّنیز به همان اندازه  ادبیّات

صرفاً ناشی از پیونید نزدییک آن بیا خطابیه      ،ادبیّاتاقناعی  ماهیّتنماید که   چنین می

 دانسیت؛  ادبیّاتپیوند خطابه و  ۀویژگی اقناعی آثار ادبی را منحصراً نتیج توان نمی. نیست

فینّ   ی دارد ومشخّصی خیود تعرییف    ،که با خطابه رابطه داشته باشدپیش از آن ادبیّاتزیرا 

ذاتی است و  ۀیک خصیص لْاوّ ۀدر درج ،ادبیّاتباید اذعان کرد که اقناع در . استی مستقلّ

عینیی  هیدفی   ادبیّیات غاییت اقنیاع در   . اریه گرفته نشده اسیت و هنر دیگری به عفنّ  از

(objective) بلکه غایتی ذهنی  ،نیست که در خارج وجود داشته باشد(subjective)  است

در  ادبیّیات تأثیر شیعر و   ۀلئبه همین دلیل مس. کند  که در اعماق نفوس مخاطبان تأثیر می

 اهمّیّیت  ،شناسیی  و ه  از لحیاظ روان طبایع و نفوس مخاطبان، ه  از لحاظ شناخت هنر 

بحث و مطالعه در احوال نفسانی مخاطبان است و  ،تحقیق در این زمینه ۀالزم. بسیار دارد

بدون آنکه امّا  .(13: 903 کوب،   زرّین) شود محسوب ميشناسی  ترین فصول نقد روان مه ّاز 

در مخاطبان بسردازی  و  ادبیّاتشناسی بهره بگیری  و به ارزیابی تأثیر  بخواهی  از نقد روان

را  (well-balanced psychological states)« حالیت متعیادل روانیی   »همانند ریچاردز 

کیه کودکیان بیه    به این توجّهتوانی  به سادگی و با  می ،بدانی  ادبیّاتاقناعی  ماهیّت ۀنتیج

و یا  پردازند  ار آنها میدهند و به تقلید و تکر  های متداول عالقه نشان می  ها و ترانه  تصنیف

آورد یا خش  و التهاب مردم خشمگین   بسیاری از مردم افسرده را به هیجان می که شعرْاین

در  ادبیّیات کند، به این نتیجه برسیی  کیه     را به رامش و آشتی وادار می نشاند و آنان را می

 ماهیّیت نظیر  ز ایین م اگر نخیواهی  ا  حتّی. اقناعی دارد ۀکند و ذاتاً خصیص  نفوس تأثیر می

های دیگری نیز هستند   را اثبات کنی  و آن را ذهنی و انتزاعی بشماری ، راه ادبیّاتاقناعی 

 .بدانی  ادبیّاتد از خطابه و در پیوند کامل با کنند که اقناع را مجرّ که به ما کمک می

تیوانی     ا میی که با استفاده از آنهی اند  ، از دیگر منابعیشواهد تاریخی و مستندات آماری

 ۀآثیار ارزنید   ،مردم ۀهنوز ه  عامّ ،براساس همین مستندات. پیوند دهی  ادبیّاتاقناع را با 

پیس از   آثیار ایشیان  و هنیوز هی    خوانند  فارسی را مي ادبیّاتو آثار بزرگان جهان  ادبیّات

هفت  یا هشتمی  فرد قرن شش  وت و انگیزشی که ممکن بود در لذّ ،گذشت چندین قرن

چنیان  کنند و عواطف و احساسات را  یکمی ایجاد میو انسان قرن بیستدر  ،وجود آورندبه 
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 ۀاین در حالی است که آثاری که در گذشته در حیوز . انگیزند  برمی همانند گذشتهکه باید، 

شوند  اند، امروزه کمتر خوانده می  علوم دینی یا پزشکی یا تاریخ و جغرافیا به نگارش درآمده

 سیینا و  دانشیمنداني چیون ابین    ۀکیه آثیار برجسیت   با این. گیرند قرار می توجّه و کمتر مورد

تیرین    مهی ّ  ،نقاط دنیای اسالمدورترین هللا زمانی در ا ین فضلاسماعیل جرجانی و رشیدالدّ

، اکنون دیگر چندان معتبر بودندهای تحقیقاتی خود   ترین مراجع برای زمینه  مه ّها و   کتاب

. تیاریخی دارنید   اهمّیّیت فقیس  منسوخ شده و  بیشو ک ف آثار علمی جدید نیستند و با تألی

شیاعران و نویسیندگان کالسییک     ۀی به این آثار چیست؟ چرا آثیار برجسیت  توجّه  بی علّت

مخاطبیان بیشیتری    ،علوم عقلی یا علوم دینیدانشمندان  ۀاکنون در مقایسه با آثار برجست

ها آن است که بگویی  آثار علمیی    پرسشبه این  ترین پاسخ  دارند؟ شاید بهترین و منطقی

از این ویژگیی کیه امکیان خلیود آن را فیراه        ادبیّاتاقناعی ندارند، در حالی که  ماهیّت

 .آید  شود، بلکه به صورت مکتوب درمی  ایراد نمی کند، برخوردار است و بر خالس خطابهْ  می

بیه   يدرخیور  پاسخ (Arts and the Man)بشر و هنر در کتاب  (98: 393 )آیروین ادمان 

اصلی بقای آثار ادبیی و هنیری را نفیوذ و     علّت ،او در این کتاب. ها داده است  پرسشاین 

گاه نفوذ جاودان ندارند و  داند، در حالی که به اعتقاد او آثار علمی هیچ  تأثیر جاودان آنها می

 (همیان )ادمان  .شوند ل میتحوّدچار دگرگونی و  ،ای یا اثبات موضوعی  مسئله با نق  و ردّ

 :نویسد  می ،قدرت تأثیرگذاری و نفوذ اثر هنری دربارۀ

تبییین و تفسییر ییک     ، به قدرت و توانایی او در تشدید وادیب و یا هنرمند ۀویژ هنرِ

هنرمنید  بیه دسیت   که باید  جربه، اگر چناناین ت .حقیقی یا خیالی بستگی دارد ۀتجرب

 ،در واقیع  ...واقع شود مؤثّرواند کنش مخاطبان را برانگیزد و ت  گاه می پرداخته شود، آن

کیه ممکین    بخشید  اي میی  دوباره ها معنای  کند و بدان زنده میرا هایی   هنرمند تجربه

 عیدالت سیاسیی  کسانی که با خواندن  .روح و سطحی باشند  سرد و بی شانذات بهاست 

(Political Justice)  گودوین(Godwin) روند، با شعر سیاسیی شیلی     به خواب می

(Shelley) و کسانی که بیا خوانیدن قواعید     ،شوند  آیند و برافروخته می  به هیجان می

افالطون در  پذیر دل های خوشایند و  دیالو  ۀگردند، با مطالع  دوستی ارسطو ملول می

 .شوند  ل میهمان موضوع متحوّ

کنید،    مطیرح میی   ادبیّیات عل  و ادمان در مباح ی که پیرامون تقابل  توجّه ،در حقیقت

اقنیاعی   ۀجز تأکید بیر خصیصی  نیست و آن چیزی چرخد  حول یک محور و یک اصل می
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ممکن است با تغییر ذوق و فقس شود و   ای که دستخوش تغییر و تبدّل نمی  ویژگی؛ ادبیّات

علمی  ۀآثار برجست ،در مقابل .( 9: همان)میزان آن افزایش یا کاهش پیدا کند  ،مردم ۀسلیق

از ویژگی تجربی و اثباتی بهره  ،این نوع آثار. اقناعی ندارند ۀخصیصی بر خالس آثار ادبی ی 

پایید و   دیری نمی ،تی که با گذشت زمان و اکتشافات و تحقیقات جدیدخصوصیّ جویند؛ مي

 ۀدر درج ،این، هدس نویسنده یا شاعر در تألیف یا تصنیف اثر ادبی جز به. شود  دگرگون می

حقیقی یا خییالی و زنیدگی    ۀبنابراین در ترسی  تجرب شناختی است؛  هدفی زیباییست، نخ

که مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد و بهره جوید باید از ابزاری  ،ها  بخشیدن به این تجربه

فیان آثیار علمیی و    کیه مؤلّ شده را داشته باشد، حیال آن  ویرکشیدهتص به ۀقدرت القای تجرب

 .ای را در پیش چش  دارند  مسئله دّفقس اثبات یا رهدفی ندارند و  تجربی ابداً چنین

غایت تدوین و نگیارش   ،قدرت تأثیر و القای یک اثر ادبی ،با این توضیحات ،در نتیجه

صیرفاً محیدود و    ،گوینید   که طرفداران هنر مح  می قا چنانخواه این تأثیر و ال است؛آن 

یا القای عواطیف و افکیار و    ،انگیز باشد  و خیال منحصر به انتقال احساسات و عواطف زیبا

ست کیه از زمیان   اچیزي  ،این موضوع .(13: 903 کوب،  زرّین) های اخالقی و تربیتی  اندیشه

را  ادبیّیات شیعر و   ،دیربیاز از گونه  اند و بدین  داشته توجّهنظران بدان  ارسطو همواره صاحب

غایی آن را تأثیر و نفیوذ   علّتکرده و تا کنون   ی ای برای تهیی، عواطف و افکار تلقّ  وسیله

 .اند ها دانسته  در دل

 

  نتیجه. 1

ثیر بر مخاطبیان کشیف   أو ت توجّههای مختلفی برای جلب  ها و شیوه روش ،در طول تاریخ

ثیرپیذیری  أثیرگیذاری و ت أبشر از همان ابتدا در پی کشف علل مرموز ت اًشده است و اساس

را بیه خیود    انسیان  ۀپیوسته بخشی از اندیشی  و فنون آن اقناع ایندفر ،بنابراین. بوده است

و  ي ریخیت اقناع را نخستین بار ارسطو پی  نظری فنونهای  چهارچوب. کرده استمشغول 

دیگیر   ،ویپیس از   .کیرد تجزییه و تحلییل   اقناع مخاطب را  ۀلیّاصول اوّ خطابهدر کتاب 

 ۀو نظریّی کردند تحقیق در این زمینه پردازن چون سیسرون و کوئینتلیان  نظریّهخطیبان و 

پیردازن   نظریّه توجّهبه تدری، این مباحث در غرب مورد . اقناع ارسطو را شرح و بسس دادند

 رفته ای از مطالعات آنان را به خود اختصاص داد، و رفته و بخش اساسی بالغت قرار گرفت
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ه دنبال توضیح و تبیین مطرح شد که اختصاصاً ب «رتوریک»ی از بالغت با عنوان خاصّنوع 

فرایند اقناع در به  ،با وارد شدن مباحث رتوریک در بالغت فرنگی. کالم مخیّل اقناعی بود

ای در دنییای   هیای تیازه   ها و رهیافت و در نتیجه مکتبشد  توجّهمطالعات ادبی نیز بسیار 

 .به وجود آمد ادبیّات
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