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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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أ
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 اا وحديًثقناع قدمًيمفهوم اإِل 

  اجلليب آن حتسنيو  السبعاوّي عباس حسني

31/10/2020 تأريخ القبول:       21/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
قناع بدون تواصل  ، وال إإ قناع، فال تواصل بدون إإ قناع وسيلة للتواصلالإ  عد  ي           

ب والجامع بين فهو مبني على مبدأ التواشج هما هو الحاصل بين الم خاَطب والمخاطإ
ر في المواقف والمعتقدات ه وسيلة من وسائل التأثين  ؛ لَ تحصيل الغاية  من القناع

، من موقف أو سلوك شخص تجاه حدث معينه عملية تهدف إلى تغيير ن  ، كما أَ والنيات
لخلق حلقة فكرية ووجدانية تجمع  ؛ بوصفه ركًنا أساسًيادبهنا جاء ارتباط القناع بالَ 

ب .  المخاَطب بالمخاطإ
 . وال إقناع بدون تواصل ،فال تواصل بدون إقناع ،للتواصل لةيوس: الكلمات المفتاحية

 اإلقناع لغة: -

ل يدل و  صالن صحيحان ، فالَ ( وله أَ شتق من الجذر الثالثي ) ق. ن .عقناع مالإ 
ه( ،إذ  170ا الرأي الخليل بن أحمد الفراهيدي ) تد هذعلى القبال على الشيء وقد أي  

القناع : ))من قنع يقنع قناعة: أي رضي فهو قانع، وهم مقنعون، ومنه قوله  رأى بأن  
، فالقانع: 36ية اآلتعالى: )فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر( الحج 

قناعة: تذلل للمسالة فهو قانع وفالن السائل والمعتر المعترض من غير طلب، وقنع يقنع 
، والقناع مد البعير القناع طبق من عسيب النخيل وخوصهمقنع، أي يرضى بقوله، و 
 .(1)رأسه إلى الماء ليشرب((

ل منها فقد عنى به و  ا الَ م  ه قد بين نوعين لمعنى القناع أَ ن  من قول الخليل نجد بَأ
حركة البعير في مد رأسه تؤكد  ن  نى الرضا، كما أَ السؤال والتذلل، والثاني قائم حول مع

                                                 

 جامعة الموصلاآلداب/كلية طالب ماجستير/ قسم اللغة العربية/. 
 جامعة الموصلاآلداب/كلية قسم اللغة العربية /ُأستاذ مساعد/. 

 .1/170العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة قنع،:( 1) 
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ه( في  معجم تهذيب اللغة 370)ت زهريالأ د هذا الرأي ي  معنى التذلل والسؤال وقد َأ
قائاًل: )) أقنع الرجل إذا صادف القنع ، قنعت إلى فالن: إذا خضعت له، والتزمت به، 

عفف ؛ وكل يصلح . وقال الفراء : وانقطعت إليه... والقانع : السائل ، وقال بعضهم المت
القانع الذي يسألك فإذا أعطيته شيًئا قبله ،وقد روي عن النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 
"تقنع  يديك في الدعاء " أي : ترفعهما، وقال  ابن السكيت: أقنع رأسه إذا رفعه، وأقنعني 

تركيب النحوي فيها يدل على ، فهو االنقياد والرضى والتذلل وال(1) كذا وكذا، أي أرضاني((
ه( ))يقولون قنع 392)ت  اللغة مقاييسالطلب . وقد علل هذا الرأي صاحب معجم 

قناعة، إذا رضي وسميت قناعة، لنه يقبل على الشيء الذي له راجًيا وفالن شاهد مقنع: 
يمد ه على الجهة التي إذا رضيت به ، والقناع مد اليد عند الدعاء، وسمي بذلك عند إقبال

 ،ع ، الرجل يقنع قنوًعا ، إذا سألوالقناع :إمالة الناء للماء المنحدر، ومنه قن يده إليها،
فالقناع يعني القبول والرضا ،ومنه  (2)الذي له راضًيا((وسمي قانًعا لقباله على الشيء 

ه( في صحاحه بأن القناع من ))قنع يقنع قنوًعا، والقناعة بالشيء: 400) الجوهريقول 
، وقال ومقنوع، وأقنعه بالشيء إذا أرضاهالرضا بالقسم، وقد قنع يقنع قناعة، فهو قانع 

 .(3) بعض أهل العلم : إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا ، والقانع يكون بمعنى الراضي ((
قنوع وقانع تكون من  بهذا المعنى أنشأ الجوهري عالقة تبادلية تواصلية ؛ لن      

ه( 711)ت منظور ابننا ينشأ التواصل النساني والفكري، ومنه قول الضداد ، ومن ه
))قنع قناعة، فهو قنع وقنوع، يقال قنع فهو قانع وقنع وقنيع وقنوع: إذا رضي والمقنع: 
العدل من الشهود، يقال فالن شاهد مقنع: أي يرضي يقنع به ورجال مقانع وقنعان إذا 

، لل للمسألة ، وقنع : ذَل للسؤال ، وقيل سألكانوا مرضيين ، والقنوع : السؤال والتذ
والقانع الخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، قال ابن الثير القانع في 

. فالوصاف أعطت توضيًحا للمعنى عبر كون القانع =الخادم (4) ((الصل السائل
ولهذا  اآلخرين لفكاره ولضوابط=التابع أي أن القانع ال يكون قانًعا ما لم يكون خادًما 

                                                 

 .1/171تهذيب اللغة، الزهري، مادة قنع: ( 1)
 .5/864مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة قنع: ( 2)
 .3/972تاج العروس وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، مادة قنع: ( 3)
 .8/297لسان العرب، ابن منظور، مادة قنع: ( 4)
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 على قبول عرض أو طلبه    قائمًا يصح أن يكون تابًعا ،وبهذا يكون مدار عملية القناع 
التفريق بين القانع والمقنع فالقانع من يرضى لًلفظة عند وهنا نلحظ التطور الداللي 

والثاني صاحب  ه يتذلل ويسألن  لَ  ؛نع: الذي يرضى بقوله فالول ضعيفبالقسم، والمق
ه( في القاموس المحيط 817)ت الفيروزاباديبقوله، وهذا ما أيده ٌيرضى حجة قوية لنه 

قناع من قنع قناعة إذا رضي فهو قانع ، والإ ع : الخارج من مكان إلى مكان آخربأن القان
قنع وقنيع واقنعه: أرضاه وسمي قانًعا لقباله على من يسأله، وأقنع رأسه نصبه ، أي 

: أسنانه معطوفة إلى الداخل ، وقنعه يًنا أو شمااًل، وفم مقنع كمكرمله ال يلتفت يمجع
تقنيًعا : رضاه ، والمرأة ألبسها القناع وأقنع رأسه بالسوط : غشاه به وتقنع فالن : تغشى 

 . (1) بثوبه ((
من هنا أصبح القناع يدل على القسر والذل عبر القدرة على التقنيع ،وهنا نلحظ 

طور الداللي اذ أصبحت عملية القناع قائمة بين متحاورين؛ لذا فهو يلزم الحجة الت
والدليل في القول وهذا ما بينه وينهارد دوزي في معجمه قائاًل: ))قنع: من أقنعة بالدليل 

فحمه بالدلة، قطعه بالحجة، برهن على صحة رضاه يقال اقنع احًدا بالدالئل: أَ والبرهان: أ
 .(2) ل والبرهان، واقتنع به: رضي به، واكتفى به((ما يقول بالدلي

وهنا نلحظ التطور في المعاني اذ اصبح القناع ملزًما بوجود الحجة والبرهان 
 والدليل، وكأنه اشتراط لإلقناع.

 فالقناع بهذا المعنى قائم على:
 التذلل والمسالة )قانع(.مسألة  -1
 الرضا بالقسم )مقنع(مسألة  -2

ين هو الحجة والبرهان والدليل فالحجة تقع على القانع عند والجامع بين المحور 
 السؤال. والمقنع يقع عليه البرهان والدليل ومن هنا ينشأ القناع بين الطرفين.

وبهذا يكون القناع عملية تستلزم وجود طرفين الول )قانع/ سائل/ متذلل( والثاني 

                                                 

 .1/978القاموس المحيط الفيروزابادي، مادة قنع: ( 1)
وينظةةةر: المعجةةةم الوسةةةيط، مجمةةةع اللغةةةة  3/398قنةةةع: تكملةةةة المعةةةاجم العربيةةةة، رينهةةةارد دوزي، مةةةادة ( 2)

 .2/793العربية، مادة قنع: 
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عقلية تستلزم المهارة والحذق من )مقنع/ مفحم( عبر الدليل والبرهان، فالقناع عملية 
المخاطب بصدق الدعوى الموجهة اليه فهو ليس عملية أجل إفحام استخدام المفردات من 

 ه يستلزم المشاركة والقبول.ن  لَ  ؛دراكتنم عن فكر يسعى إلى التوضيح والإ اعتباطية، بل 
جة وال حجة إال فال إقناع بدون قبول، وال قبول إال بوجود برهان وال برهان بغير ح 
 بدليل.

   اإلقناع اصطالًحا:
بفن البالغة وارتبطت البالغة منذ القدم ، فقد ارتبط القناع  مصطلح متداول 

بالخطابة؛ لذا فقد انضوت منذ ميالدها الول على حمولة القناع، وارتبطت بسطوة 
 متحدثًا عن الخطابة :  أرسطو (التأثير يقول) 

  (1) لممكن في كل  واحد من المور المفردة (()) قوة تتكلف القناع ا 
 أي ان الخطابة تقع ضمن المنظور االتي:

 إقناع = تصديق  بالغة  خطاب 
فالخطاب ما هو اال خطاب توجيهي يتوخى فيه المخاطب إقناع المتلقي بصدق 

لى الرؤية عبر صيغة بالعية إقناعية؛ لذا فإن العالقة بين عناصر القناع عالقة ترمي إ
 التصديق بصدق الدعوة.

من هنا وجب معرفة المسار الذي سار فيه القناع للوصول إلى معنى اصطالحي 
 عام غير مقيد.

فالقناع عند علماء الغرب نشأ عبر فن الخطابة ، وارتبط بعدد من الثقافات  
ية اشهرها الثقافة اليونانية التي عنيت عناية كبيرة بالخطابة لما تؤديه من مهام سياس

بوصفها فًنا للقول يتوخى بها االنتصار في خضم صراع حياتي ومنازعات بشرية؛ لذا فإن 
؛ (2)بالغة القناع تقع ضمن فضاء خالفي، لنه مجال المنازعةفيها تشكلت  التيالمهام 

لذا فقد ربط السوفسطائيون بين الجدل والقناع وشكلت بالغتهم أثًرا  حاسًما في تحريك 
                                                 

بالغةةة وينظةةر :  212( الفلسةةفة التطبيقيةةة وتطةةوير الةةدرس الفلسةةفي العربةةي فيهةةا ، مصةةطفى النشةةار : 1)
المقموعين، ضمن المجاز والتمثيل في العصور الوسطى، جابر عصفور، مجلة الف ، دار قرطبةة ، 

 .7: 1993البيضاء ، 
 .52ينظر: الحجاج عند أرسطو، هشام الريفي: ( 2)
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سلطة القول لنشر باعتقناقهم لعديد من المعضالت الفلسفية، فقد اشتهروا التفكير حول ا
 آرائهم واتقان االحتجاج لها.

بأن القول الخطابي يفوق المعارف البشرية الخرى بما يمتلكه من قوة اعتقدوا وقد 
إقناعية، إذن فهو أعلى سلطة لتحقيق االعتقاد وبناء المعرفة، هذا القول الذي يأس الجوع 

ستبدهم، داحًرا كل مقاومة، فالبد من أن يكون مسنوًدا بسلطة إقناعية خاصة، وعمدوا وي
كانت عنايتهم في ممارستهم للحجاج إلى بنائها حول النفعية المتعلقة باللذة ؛ ومن هنا 

 بالمقام .
قائمة على الوجوه المتعددة في الخطاب، وتنوع السفسطائيين فبالغة القناع عند  

لدى المخاطب اللذة يات صاحبه إن منفعة القول تتحدد بالقدرة على خلق طرقه بحسب غا
لغرض استمالته؛ لذلك اعتمدوا على المكانيات الواسعة التي تنتجها آفاق القول ومقاصده 

كانت مدعومة بنشاط تعليمي اضطلعوا به ومارسوه السفسطائيين فممارسة القناع لدى 
سًسا وقواعد امتدت وقد أسسوا لخطاباتهم أَ  لقناع،فقد وظفوا المبادئ الولى لبالغة ا

 لقرون وهي:
 :المقدمة

 السرد أو الحدث )عرض الوقائع(
 االستدالل أو البرهان

 االستقراء
 :الخاتمة

قد انتبهوا إلى عنصر االستدالل فهو يشكل أنهم وعن طريق عناصر الخطاب نجد 
الستمالة ويحصل القناع مكوًنا ضرورًيا في نظرتهم للخطاب فعن طريقه تتحقق ا

واالقتناع، كما ربطوا بين الواقع وظروف العالقات النسانية وربط الخطاب بمقتضيات 
 .(1)القائل وأحوال المخاطب فضاًل عن تنوع القول وتشغيل المحتمل والممكن

 ويلخص مزايا بالغتهم في:
جة القول بتضاد الصوات: أي أن لكل خطاب خطاب مضاد، ولكل حجة ح -1))

                                                 

 .27 -24ينظر: الحجاج في البالغة المعاصرة، محمد سالم الطلبة: ( 1)
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 ها تبنى على رؤية مخالفة لألشياء وتصف واقًعا مغايًرا.ن  لَ  ؛تناقضها
التنبه إلى ما قد يرشح عن القيسة من اغاليط وضرورة بناء نظام الجرح  -2

 للقياس وتعديله.
 رسمهم مفهوم االحتمال افًقا لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم. -3
التي تقوم على االستدالل المنظم  اتقانهم المجادلة وكل صنوف المحاورات -4

 .(1)بقواعد مضبوطة ((
قائمة على الظنية واالحتمالية والجدلية من أجل الوصول إلى السفسطائيين رؤية  إن  

وال ينفصل  بوصفه وسيلة هادفة لفحام الخصومالقناع القائم على الزيف والخداع  
إذ انطلق في ممارسته  ؛نالسفسطائييحجاج ف أفالطون من فاعلية القناع في موق

إذ يقر بأن كل حجاج أو  ؛السفسطائيينللحجاج من خالل الصراع الذي نشب بينه وبين 
ه يعتمد على فكرة الخير والحق ويهتم بالحجاج ن  ؛ لَ غة يستفاد منها الفرد أو المجتمعبال

ل وهذا ما الخالقي ، ففلسفته مثالية تترك المادة والحس جانًبا ، والمثل عنده هو الص
فحام من دفع أرسطو تلميذه إلى نقده  خاصة إال أنه يفر  فحام والقناع فيجعل الإ ق بين الإ

ا القناع فيكون من صنيع م  ه يبحث عن الحقيقة والوجود والمصالح، أَ ن  لَ  ؛صنع الفيلسوف
للتأثير في  الخطيب ؛لنه يعالج اآلراء والشياء المرئية والمحتملة فيستخدم الدلة العاطفية

ها قائمة على العلم والنزاهة فهي قادرة على ؛ لن  (2)خيال المستمع ومشاعره وليس في عقله
 تغيير فكر أو سلوك خاص بالمجتمع 

فحامقد فرق بين  افالطونوبهذا يكون  فحاموالقناع بصورة مميزة فجعل دائرة  الإ  الإ
حين جعل القناع في دائرة الخطابة؛ في توضيح المعاني الحقيقية التي ال لبس فيها، في 

فالطون قائم على نوع الحوار التي يمكن مناقشتها فالفرق عند أَ  لنها تمثل اآلراء
 وطبيعته، وطبيعة مقامه.

 
 

                                                 

 .38أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، د. حمادي حمود: ( 1)
 .36عبداللطيف عادل:  ينظر: بالغة االقناع في المناظرة، د.( 2)
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 ويمكن توضيح فكر أفالطون ضمن المخطط اآلتي:
 اإِلفحام
 

 واقع حقيقي
 )مسائل ال تتحمل الجدل(

 
 عقليةأدلته 
 

 الال يعتمد على الخي

 اإلقناع
 

 واقع خطابي
 )مسائل تحتمل الجدل(

 
 ادلته عاطفية

 
 يعتمد على الخيال

 

في السفسطائيين وبهذا تعارض فكر أفالطون حول المسائل الظنية واليقينية مع 
 عملية القناع.

فالقناع لديه ال يقوم على أساس المنفعة، وانما على أساس التأثير العاطفي في 
القوة الخالقة أن الذي رأى  جورجياسستمالتهم، وقد توافق مع آرائهم المستمعين لغرض ا

 سقراط، فقد جعل الخطابة أداة لإلقناع، وقد فند رأيه (1)الحقيقية تكمن في القول المقنع
عندما تحدث عن الخطابة قائاًل: ))الخطابة ليست الداة الوحيدة لإلقناع(( كما ان القناع 

درجة المعرفة التي يختص بها العلم وحده محدود الخطاب هي المتولد عنها ال يصل إلى 
، وبهذا أعاد سقراط رأي افالطون إلى مساره الحقيقي حول الخطابة بوصفها (2)حدود ظنية

ال تمثل العلم اليقيني، وانما تعتمد على العواطف لتحقيق االستمالة من أجل تحقيق الغاية 
 التي يريدها الخطيب.

الكثر تأثيًرا في أبحاث الخطابة والحجاج فقد تحدث عن القناع  فيعد   أرسطوا م  أَ 
بوصفه الوظيفة التي تقصد من االجناس الخطابية ؛ بوصفها الكثر تأثيًرا واستمالة 

 للمتلقي .
 فالخطابة لديه : ))قوة تتكلف القناع الممكن في كل واحد من المور المفردة((

                                                 

 .37لقناع في المناظرة : ينظر : بالغة ا (1)
 .38ينظر : المصدر نفسه: (2)
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اس فتحدث عن الخطابة قائاًل: ))إنها ليست جانًبا  .، كما ميزها عن غيرها من الجن(1)
نها نافعة وليس عملها أن تقنع لكن أن تعرف المقنعات في كل أمر((  لشيء واحد وا 

.وبهذا جعل من الخطابة القدرة عل االقناع والتأثير بوصفها القوة القادرة على التغيير (2)
تبني به القناع في مجال  وذلك عندما عرفها ب:)) إنها صناعة مدارها إنتاج قول

المحتمل والمسائل الخالفية القابلة للنقاش ، بمعنى أنها عالقة بين طرفين تتأسس على 
 . (3) اللغة والخطاب ، يحاول أحد الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف اآلخر ((

أي أن الخطابة عنده قائمة على عنصر االقناع وال يحدث إال بوجود طرفين 
 مختلفين 

عرف القناع بأنه فن التأثير في االخرين وقد قسم القناع إلى ثالثة أنواع وقد 
 هي:

 الخطيب إقناع بااليتوس  -1
 العواطف إقناع بالباتوس 

 العقل إقناع باللوغوس  -2

  فنظرية أرسطو تعتمد على ثالثة عناصر عرفت بمثلث أرسطو لإلقناع.
 االيتوس                            

 
 
 

 لباتوس                                   اللوغوسا      
 

 الخطيب:  حجج الباث  اإلقناع بااليتوس  -1
لم يعرف مصطلح اليتوس اتفاًقا في تحديد ماهيته، فهو يعني عند بعضهم 

                                                 

 .608حول التقنين االرسطي لطرق االقناع ومسالكه ومفهوم الموضع، حمو النقاري: ( 1)
 .9فن الخطابة ، أرسطو طاليس ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي : ( 2)
 .47:  27: في خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي ، مجلة عالمات العدد ينظر(3)
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أخالق الخطيب وعند آخرين يدل على الوصف الخلقي وعند آخرين يعني عادات 
أحد  ي َعد  ًما متعدد االتجاهات . فهو عند أرسطو مفهو  ي َعد  الخطيب أو سمته ؛ لذا 

 الحجج التي يقوم عليها الخطاب 

وضع أرسطو مقومات للخطيب وهي أن يكون الخطيب موضع قبول عاطفي لدى 
 المتلقي لحظة بث الخطاب وتلقيه يقول أرسطو:

))العوامل التي تدعو إلى بعث الثقة في الخطيب ثالثة... وهي السداد والفضيلة 
والبر. لن الخطباء إذا كانوا يتعرضون لإلحباط في محاولتهم للدفاع عن موقف ما أو 
–بذل نصائح، فإن ذلك ناشئ عن هذه الصفات الثالث أو عن واحدة منها. فهم اما انهم 

يعجزون عن تكوين رأي سليم، وأما إنهم مع قدرتهم على تكوين رأي سليم  -لعدم سدادهم
يفكرون فيه، وأما إنهم سديدون وفضالء يفتقدون البر ولهذا ال يقولون بسبب شرهم ما 

فإنهم ال يدلون بأفضل النصائح، على الرغم من أنهم يعرفونها ليست هنالك حاالت غير 
ن ذلك الذي يبدو أنه متصف بكل هذه الصفات ينال ثقة سامعيه((  .(1) هذه، وا 

 فالخطيب عند أرسطو يجب ان يتمتع بة:
 .أن يكون سديد الرأي -1
 أن يكون فاضاًل. -2

 أن يكون باًرا. -3

فعن طريق اجتماع الصفات في شخصية الخطيب يستطيع أن يقنع المتلقين بصدق 
دعواه، فالعملية القناعية تعتمد إذن على عوامل داخلية في شخصية الخطيب تتمثل هي 
ة الولى بالقناع فال يمكن للخطيب أن يكون مقنًعا مالم يتصف بضوابط إقناعية ونفسي

.من هنا انفتحت الدراسات اللسانية على اليتوس  حين أعادت النظر في حال (2)وعاطفية
لى الظهور بمظهر  المتكلم بوصفه ذاتًا ، أي أنها سعت إلى تقريب المسافة من المتلقي وا 
مؤثر يدفع المخاطب إلى القتناع، وقد تطور االهتمام بعنصر االيتوس على يد ديكرو 

بالمتكلم بوصفه : مصدًرا للتلفظ إذ يكتسي خصائص تجعل هذا التلفظ الذي عده مرتبًطا 

                                                 

 .608حول التقنين االرسطي لطرق االقناع ومسالكه ومفهوم الموضع:  (1)
 .17-16ينظر: فن الخطابة: ( 2)
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 بدوره مقبواًل أو منفًرا 
وبهذا يبقى اليتوس في النظرية البالغية استراتيجية حجاجية يسعى من خاللها  

المحاجج أن يوصل صورة إيجابية عن المتلفظ بالخطاب ، فالمتكلم ال يكون مقنًعا بسبب 
قط بل بسبب الثقة التي يفرغها المتلقي نتيجة تملك المتكلم ناصية الكالم أفكاره ومعتقداته 

 . (1)وفنون االستدراج القناعية التي تعمل على تقبل الموضوع المطروح 
 الميول والهواء العواطف  اإلقناع بالباتوس  -2

تقوم المباحث في الخطابة الغربية حول المتلقي والذي يطلق عليه أرسطو تسمية 
اتوس ويعني به: ))هو ما ينزع إليه النسان  نزوًعا طبيعًيا، أي على سبيل االستعداد الب

 .(2) الطبيعي، إنه ذلك الشيء الذي ميل اليه ويتوخاه((
هذا البعد في البالغة هو الخطر واالهم؛ لن الغاية الساسية فيه تقوم على  ي َعد  

 القناع والتأثير في المخاطب.
يكون على علم بمقام المخاطب لكي يتمكن من التحكم في فعلى الخطيب ان 

انفعاالته التي يجب اثارتها. والتأثير فيها لنه عن طريق معرفة تلك العواطف نتوصل إلى 
))القدرة على أن الوسائل التي يجب ان نتوسل فيها غاية القناع، يقول )ميشيل مايير( : 

ات التي نتوجه اليها بالخطاب، أي معرفة القناع تفضي المعرفة بما يمكن ان يحرك الذ
 .(3) ما يحركها((

وبهذا فإن حجج الباتوس تمثل حجًجا إقناعية؛ لن الغاية فيها تكمن في االثارة 
 والتأثير في المتلقي.

 الموضوع: حجج الخطاب  اإلقناع باللوغوس  -3
ى تحدث أرسطو عن مفهوم اللوغوس والذي يعني حجج الخطاب بوصفها تعتمد عل

تقنيات حجاجية عقلية وقياسية ومنطقية، ويتمثل هذا النوع بنوعين من الحجج: الحجج 
المادية )غير الصناعية( التي تعتمد على الوقائع المضمونية مثل )الشواهد والعقود( 

                                                 

 .47ينظر: في خطابة أرسطو الباتوسية : ( 1)
 .71فن الخطابة:  (2)
 .72المصدر نفسه:  (3)
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والحجة المنطقية وشبه المنطقية )الصناعية( ويمكن ان تسير ضمن المنهج االستقرائي 
من المقدمة الكبرى ثم تليها المقدمة الصغرى ثم االستنتاج من العام إلى الخاص أي 

 ويمكن تمثيل ذلك على النحو االتي:

 مقدمة كبرى
 

 مقدمة صغرى
 

 استنتاج = االستقراء
أو ان تكون استنباطية أي تسير من العام إلى الخاص أي من النتيجة وصواًل إلى 

 المقدمة.
 استنتاج
 

 مقدمة صغرى
 

 ة احتمالية(. استنباطمقدمة كبرى )ظني
وهذا النوع من القناع يسمى بالقناع العقلي وأن اللجوء إلى هذا النوع من القناع 
هو جعل غير المحتمل محتماًل، وغير الممكن ممكًنا، وغير الكيد أكيًدا؛ وذلك نظًرا لقوة 

 .(1)الحجاج فيه وللمصداقية التي يمنحها الخطيب في سعيه إلى إقناع المتلقي 
إن اجتماع العناصر الثالثة يشكل القوة القناعية للمتلقي؛ لن عملية القناع ال 

الذين أسهموا في البالغيين تكون إال ضمن محاور محددة أشار إليها أرسطو وقبلها كل 
 نظرية الحجاج فيما بعد ال لإلقناع من قوة تأثيرية داخل النص.

رسطو قائمة على ثالثة عناصر وبهذا تكون أسس بالغة الخطاب القناعي عند أ
 هي: 
 وسائل القناع أو البراهين. -1
 السلوب أو البناء اللغوي. -2

                                                 

 .80ينظر: فن الخطابة: ( 1)
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 ترتيب أجزاء القول. -3

في علم النفس والخالق اسهم ان دراسة أرسطو كانت على وعي كبير فقد 
 .(1)والمنطق وبذلك أسس لإلقناع عبر الخطاب

 اإلقناع عند علماء الغرب المحدثين:
م االقناع عما قدمه أرسطو فهو يستهدف التأثير في المتلقي سواء لم يخرج مفهو  

تشهد بالغة القناع ظهوًرا إال عبر ظهور كتاب )مصنف لم في سلوكه أو في تفكيره إذ 
المعجم الحقيقي المجمل لكل اشكال الحجاج كتابهما  ي َعد  و  تيتكا لبيرلمان وفي الحجاج( 

فلقد غير القرن العشرين بوصفه قرًنا ))لإلشهار وتأثيرها فهو نتاج لمتطلبات معرفية 
والدعاية(( مما جعل الحضارة البشرية موسومة لمهاراتها المتطرفة في التقنيات الخاصة 
بالتأثير على الشياء، وليس النسب الستراتيجيات التأثير من بالغة القناع التي دافع 

: دراسة التقنيات الخطابية التي بيرلمان عن انبعاثها وتطويرها فقد عرف الحجاج  بأنه
 . المعروضة عليها أو ان تزيد في درجة التسليمبالطروح تعمل على حث االذهان للتسليم 

االلية الهم في الخطاب؛ لن المرسل يعمد إلى استخدام  ي َعد  فالحجاج بهذا المعنى 
ج يرتكز فيه على اللغة، وعن طريق اللغة تتجسد آلية القناع، وبهذا يقدم تصوًرا للحجا

المتلقي على القناع بما يعرضه حمل الوظيفة القناعية للبالغة اذ يقول بأن الحجاج هو 
 .(2)عليه أو الزيادة في حجم هذا القناع

إن نظرية الحجاج التي يتبناها بيرلمان وتيتكا عقدت صالت واسعة مع مباحث علم 
ال في الخطاب؛ لن الحجاج في النفس؛ لذا فإن لها الفضل في تحقيق التأثير الفع

قائم على ))دراسة طبيعة العقول، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها واالصغاء نظرهما 
اليها، ومحاولة حيازة انسجامها اليجابي والتحامها مع الطرح المقدم فإذا لم توضع هذه 

 .(3) تأثير((المور النفسية واالجتماعية في الحسبان فإن الحجاج يكون بال غاية وبال 
وهنا نلحظ ارتباط بالغة أرسطو ببالغة بيرلمان وتيتكا فهي إعادة احياء البالغة 

                                                 

وتطبيةةق لدراسةةة الخطابةةة العربيةةة : الحطابةةة فةةي  ينظةةر: فةةي بالغةةة الخطةةاب االقنةةاعي) مةةدخل نظةةري( 1)
 .23- 20القرآن الكريم (، د. محمد العمري:

 .15حجاجية التأويل في البالغة المعاصرة ، محمد سالم الطلبة : ( 2)
 .24بالغة االقناع في المناظرة: ( 3)
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 القديمة فكل منها يتأسس على ثالثة محاور هي: 
 المتلقي الرسالة   الخطيب 
 االيتوس اللوغوس  الباتوس 

عبر نشأت من البالغة القديمة التي تشير إلى القناع الحديثة أي ان البالغة 
قناعه بالدعوة فالخطابة تعني في  اجتماع عناصر الخطاب للتأثير في المتلقي، وا 

 عملية اتصالية يستخدم فيها المنطق للتأثير في االخرين.تصورهما 
فهو يعرف عنصرًا حجاجيًا الذي أسس للحجاج اللغوي بوصف اللغة  ديكرو (أما) 

فيكون الحجاج في  (1) الخطاب((الحجاج على انه: ))انجاز تسلسالت استفتاحية داخل 
اللغة هو ))انتاج متواليات من القوال بعضها هو بمثابة الحجج وبعضها اآلخر هو  

. وعن طريق المتواليات من القوال والتسلسالت االستنتاجية تظهر (2) بمثابة النتائج((
رض منها العملية القناعية؛ لنها قائمة على التسلسل المنطقي في عرض النتائج والغ

إقناع المتلقي فالحجاج عنده هو ))مجموع الترتيبات واالستراتيجيات الخطابية المستعملة 
من قبل المتكلم بغرض إقناع مخاطبه، وتتوضح الجوانب الصالحة للحجاج باعتبارها 

وبذلك  (3) أفعااًل خطابية وال عالقة لها مطلًقا بالخصائص المميزة لأللسنة الطبيعية((
 لعملية القناعية على اللغة بوصفها العنصر الهم في القناع.يعتمد في ا
فيرى بأن الحجاج ))هو حاصل توليف نصي عن توليف بين  شاردو باتريكأما 

. فالحجاج ال يتحقق اال وفق عالقة (4) مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي((
 ثالثية.
 
 

                                                 

لعدد الثاني، المجلد الرابع، االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، رضوان الرقي، عالم الفكر، ا( 1)
 .83: 2011ديسمبر 

 125البنية الحجاجية للخطاب القرآني ، أبو بكر العزاوي : ( 2)
ودومنيةةةك مةةةانغو، ت: عبةةةدالقادر المهيةةةري وحمةةةادي حمةةةود: -معجةةةم تحليةةةل الخطةةةاب، بةةةاترك شةةةاردو ( 3)

419. 
 .192النص والخطاب واالتصال، محمد العبد: ( 4)
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 توليف                                 
 خطيب                          خاطب                           م

                                    
                                    

 عالقة المقام                     المقام                      عالقة المقام
 بالخطيب                 بالمخاطب                                    

فالقناع في نظر باتريك شاردو معتمد على عنصر المقام للخطيب وللرسالة 
وللمخاطب فعرض الحجج عبر تلك القنوات يظهر القوة القناعية في النص، فالقناع هو 

 .(1) ))محاولة واعية للتأثير في السلوك((
إال في بينهما ة ال اختالف وبهذا يكون الحجاج والقناع جزئين من عملية واحد

التوكيد، فالقناع ))ما هو اال تغيير فجائي لفعل على االخر((و ))القناع اصبح عملية 
. أي أن االقناع قائم بالدرجة الساس على التغيير (2) اتصالية محسوبة وفًقا للنتائج((
 والذي ال يحدث إال بفعل التأثير .

ض المعلومات التي تؤدي بالمستقبل إلى لذا فهو : ))عملية اتصالية تتضمن بع
إعادة تقييم ادراكه لمحيطه أو إعادة النظر في حاجاته وطرق التقائها، أو عالقته 

 ( 3) االجتماعية، أو معتقداته أو اتجاهاته((
فالقناع :))عملية تفاعلية معقدة، يرتبط فيها المرسل والمتلقي برموز لفظية وغير 

 .(4) ز يمكن المقنع أن يؤثر لتغيير استجاباته((لفظية ومن خالل هذه الرمو 
فالقناع ما هو اال عملية تواصلية بين اتجاهين متضادين يكون التأثير هو العنصر 
الفاعل في تغير اآلراء والمعتقدات عبر بث القيم في ثنايا اآلراء عبر استخدام الحجج 

 والبراهين المالئمة للمقام.

                                                 

 .96لعلم االجتماع، بودون روبوريكوو،  ترجمة:  سليم حداد: المعجم النقدي ( 1)
 .96المصدر نفسه:  (2)
 .20السس العلمية لنظريات العالم ، جيهان أحمد رثيني :( 3)
، وينظةةر: االقنةةاع فةةي قصةةة إبةةراهيم 20السةةس العلميةةة لنظريةةات العةةالم ، جيهةةان أحمةةد الةةوردني :  ( 4)

 21-20ير، كلية االداب، الجزائر، بوصالح فايزة: مقاربة تداولية، رسالة ماجست. 
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للداللة على القناع عبر عدد  (Convaincre)مفهوم  بروطون فليبويستعمل 
 :(1)من الطرائق التي تحدث القناع، وقد حددها بخمسة طرائق هي

 التالعب بالعقول -1
 الدعاية  -2

 المحاججة -3

 البرهنة -4

 االغواء والتضليل -5

 وقد مثلها عبر المخطط االتي:

 
، والخالقية، والعاطفية. اما القناع فإنه ))فالحجاج يقوم على الدعاوى المنطقية      

 يركز على عنصر التوكيد للتأثير في المتلقي، لنه يبحث عن رد فعل على أفكار العالم
 .(2)كما يرى هوارد مارتين وكينيث اندرسن((

وأفالطون السفسطائيين وبهذا تكون جميع المحاوالت الحديثة منبثقة من اسهامات 
 ئم على عناصر ثابتة هي: وأرسطو؛ لن جميعها قا

 

                                                 

، وينظةةر: االقنةةاع فةةي قصةةة إبةةراهيم 20السةةس العلميةةة لنظريةةات العةةالم ، جيهةةان أحمةةد الةةوردني :  ( 1)
  :21-20مقاربة تداولية، رسالة ماجستير، كلية االداب، الجزائر، بوصالح فايزة. 

 12الحجاج في التواصل : (  2)

 دعاية

 تضليل االثبات

 حجاج

 تالعب

 االقناع
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المخاطب = المنفعة لنها  الرسالة  / المنفعة المخاطب  السفسطائيون
 تخدم أغراًضا 
 خاصة

  
 افالطون/ اإلقناع

                      المعرفة 
 أرسطو/ اإلقناع 

 فارتباط القناع باللذة يؤدي إلى المنفعة
 ةوارتباط القناع بالعلم يؤدي إلى المعرف

 اإلقناع عند علماء العرب القدامى :
؛ لن  اعتمد العلماء العرب في توضيحهم لمصطلح القناع على بالغتهم العربية 

البالغة  في أبسط تعريفاتها ، هي أن تبلغ المعنى في قلب السامع فتمكنه في نفسه 
عمال . ومعنى التمكين هو أن يحمل المخاطب على االنتباه ، وا(1)كتمكنه في نفسك 

الفكر والوجدان حتى ينتهي به الحال إلى التصديق والستسالم وهذا ما يعبر عنه باالقناع 
. فالبالغة بهذا (2)؛ فالبالغة إقناع بعد الفهام فال اقناع بال افهام ، وال إفهام بدون إقناع

قناع المعنى  ال تعني سوى البيان والوضوح والظهور وهو مدار العملية االقناعية إذ أن ال
يعتمد على البيان عبر اللغة المستخدمة فيه ويعتمد الوضوح و الظهور، لنه يلزم 

 البيان                                االنصياع  والقبول .
                          الوضوح                       اإلقناع يعتمد على    

 الظهور                                            
 مدار البالغة عند العرب                                           

بين البالغة والقناع من خالل العناية الخاصة التي افردها  الجاحظفقد ربط 
لوظيفتي االفهام والقناع في القول ومن خالل تركيزه على عنصري المقام والمتلقي/ 

                                                 

 .16ناعتين ، أبو هالل العسكري : تحقيق علي محمد البجاوي : : الصينظر (1)
 .226: اللسان والميزان ، طه عبد الرحمن : ينظر( 2)
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 .(1)المستمع
))اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب فهو يرى بأن البيان: 

دون ضمير حتى يقضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائًنا من كان ذلك 
 .(2) البيان((

وهنا يربط الجاحظ بين البيان واالفهام وهي الداللة المركزية للبالغة، لنها تعين 
مكشوفة تكون متداولة ومفهومة على على تحقيق الغاية والغرض، وذلك ان المعاني ال

عكس المعاني الفاحصة التي تكون منغلقة على نفسها فالجاحظ بهذا المعنى ربط بين 
 :(3)البيان والقناع عبر الكشف وااليضاح؛ لنه قائم على عدد من العناصر وهي

 استمالة القلوب، وميل العناق  -1
 التصديق وفهم المعنى -2

 استدراج النفوس واستمالتها -3

إن  )) تحليل استراتيجية كتاب البيان والتبيين للجاحظ يكشف بكل وضوح أن هذا 
فلقد  (4) القناع مركزها الخطاب اللغوي والشفوي((لبالغة الكتاب محاولة لوضع نظرية 

انتبه إلى سلطة الكالم واالحتجاج ومالها من مفعول قوي في االستمالة وجلب انخراط 
بالغة بالقناع فالجاحظ يقول: ))جماع البالغة البصر بالحجة المستمعين لذلك فقد ربط الم
 .(5) والمعرفة بمواضع الفرصة((

أي أن البالغة هي حجة على المستمع لقناعه بما يعرض عليه فهي وسيلة تأثيرية 
، كما أشار إلى عنصر المقام فالمتكلم محكوم (6)هدفها إيقاع التصديق في نفس المتكلم

باعتبار التالؤم بين المتكلم والمخاطب وبخصوص المخاطب يجب باعتبار مخاطبه، و 
 ))موافقة الحال(( أي ان يراعي المتكلم.

                                                 

 .62بالغة االقناع في المناظرة ، عبد اللطيف عادل : ( 1)
 .1/76البيان والتبيين، عمر بن بحر الجاحظ: ( 2)
 .198ينظر: استراتيجية الخطاب، محمد العمري : ( 3)
 .1/76البيان والتبيين، عمر بن بحر الجاحظ: ( 4)
 .199ينظر: المصدر نفسه : ( 5)
 .14ينظر :البيان والتبيين: (6)
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 قدر مخاطبيه -1
 منزلتهم االجتماعية -2

فنجاح الخطاب وفعله في المخاطب رهين باستحضار المتكلم لطبيعة المستمعين 
 لمتلقين.ومواقفهم وظروفهم. فالقول المقنع ال يكون إال حاماًل النتظارات ا

كما أشار إلى القصد )مقصد القول( وصورته اذ ان لكل غرض بناء مناسب فال 
وجود لبالغة مطلقة تفي بكل الحاجات، بل البالغة بالغات والكالم صفات ولكل وجه 

 من الوجوه مقصد مخصوص فلإليجاز مقصده ولإلطالة مقصدها وغرضها.
شاكل بناء الكالم مع غرضه وعليه فإن تحقيق استجابة المخا طب يقتضي ان يت

 وال يكون ذلك اال عبر القناع فبدون ذلك تلغى العملية القناعية. 
 فالقناع عند الجاحظ قائم على: 

 البيان -1
 القصد -2

 مقتضى الحال -3

 قصد   اإلقناع         بيان     
                  

 مقتضى الحال            
لية؛ لن فقدان أي عنصر في العملية فالعالقة في نظر الجاحظ عالقة تداو 

 يؤدي إلى نقص القناع. الخطابية
فآليات الجاحظ جميعها ترتبط بحجة القناع فاستمالة القلوب، واالعمام ما هي اال 

 آليات إقناعية.
فالجاحظ يؤسس لبالغة الحجاج والقناع، ومركزها قائم في الخطاب اللغوي، وما 

ية وداللية لفظية أساسها مراعاة أحوال المخاطبين يصاحبها من وسائل اشارية ورمز 
 .(1)والخطاب، وما يلزم المخاطب

 ))فوظيفة البيان عند الجاحظ تتنوع بحسب الغاية وتقع في وظيفتين:

                                                 

 .67-63ينظر : بالغة القناع في المناظرة :  (1)
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 الولى )خطابية(:  تدور في فلك الفهم واالفهام والخطابة
تخص المقام،  الثانية )إقناعية(: تدور في الفهم واالفهام، والبيان والتبيين، أي

 .(1)وكيفية الدفاع عن البيان العربي((
فقد تحدث عن الجدل والقناع، فالجدل قائم في اآلراء أما  الكاتب( وهب ابنأما) 

، أي ان القناع آلية من آليات الجدل، كما تحدث (2)القناع فقائم على تصحيح اآلراء
العقلية، وتعكس نشاطها عن البيان حين اعتبر بأن وجوه البيان تكشف عن العملية 

فالناس يدركون الوجود ومشاهده عن طريق العقل والحواس، ثم يختزنون هذه المعارف 
فتركز في نفوسهم لتصبح اعتقاًدا ينقلونه إلى غيرهم بالعبارة والكتاب وبذلك يتحقق فعل 

 .(3)التداولية فيه، ومنه يحصل فعل القناع
قناع قائم على تصحيح هذه اآلراء لذا فقد ))فابن وهب جعل الجدل في اآلراء، وال

قناعه وقد بنى  وضع شروًطا للمجادل، كما جعل القناع حجة للمجادل لفحام خصمه وا 
 استراتيجيته القناعية على محاور عدة هي:

 أن يبني المجادل مقدمات بما يوافق الخصم. -1
 أن يحلم المجادل عما يسمع من أذى. -2

  يرده إال لعلة.أال يقبل قواًل إال بنتيجة وال -3

اال يجب قبل فراغ السائل من سؤاله وال يبادر بالجواب قبل تدبره واستعمال الرواية 
 فيه. 

إلى القوة التأثيرية في فنون القول وضروبه فهو يقول: ))إذا  الجرجانيوقد التفت 
كان الكالم مدًحا كان أبهى وأفحم وانبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع لإللف، 
وأجلب للفرح، واغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة المادح، وأما إن كان ذًما كان مسه 

ن كان حجاًجا كان برهانه ن كان  أوجع، ووقعه أشد وا  أنور وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وا 
ن كان اعتذاًرا كان إلى القبول أقرب  افتخاًرا كان شأوه أبعد وشرفه أجد ولسانه ألد وا 

                                                 

 .198استراتيجية الخطاب: ( 1)
 . 70-69ينظر: بالغة القناع في المناظرة : ( 2)
 .14ينظر :البيان والتبيين: (3)
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 .(1) وللقلوب أجلب((
 وبهذا تكون بالغة الكالم هي فن القناع واالستمالة والتأثير  

ذا بعد إقناعي اذ ركز  عنصرًا تواصلياً فقد تحدث عن القناع بوصفه   السكاكيأما 
 .(2)على المقام والمستمع وجعلها في مدار علم البيان والمعاني((

فالكالم عنده ال يكون مطلًقا بل تحدده طبيعة المقام، وفعالية القول في مناسبته 
والتي تعد تأكيًدا على بعده (3) لمقتضى الحال وقد أفرد السكاكي العبارة )لكل مقام مقال(

القناع اذ يقول: ))ال يخفى عليك ان مقامات الكالم متفاوتة، فمقام النظري لقضية 
التشكر يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذم، 

 .(4) ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على النكار((
لمقام فقط بل تحدث عن ومن هنا نرى بأن السكاكي لم يركز على عنصر ا

العالقات بين المكونات اللغوية بوضفها مقاًما داخلًيا ملزًما فكما ))لكل حد ينتهي اليه 
 .(6) فإن لكل ))كلمة مع صاحبتها مقام(( (5) الكالم مقام((

فالحال يبني الخطاب، والخطاب يبني بعضه بعًضا. وبهاذ يقترب مفهوم السكاكي 
 ثة.من مفهوم التداولية الحدي

حال المخاطب أو يوضح بالمستمع فجعل الكالم ال يتحدد إال بقدر ما اعتنى كما 
 يجيب عن حاجاته.

كما عرض قضية الكالم وقسمه إلى كالم خبري اواًل: يقصد به اخبار السامع عن 
 امًرا وشيء.

 وكالم طلبي: يقوم على استدعاء مطلوب منه.

                                                 

 .85أسرار البالغة في علم البيان  ، عبد القاهر الجرجاني :تحقيق: عبد الحميد هنداوي : (1)
 .242، 238البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب: ( 2)
 .182ينظر : مفتاح العلوم، السكاكي:  (3)
 .256المصدر نفسه  :  (4)
 .257المصدر نفسه:  (5)
الحجاج والتداولية دراسة في نتاج ابن باديس، عبةاس حشةاني: ، وينظر: خطاب 258المصدر نفسه:  (6)

360. 
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 قائم على المقصد والسامع. والمقصد في ذلك أي إنجار اختبار نوع الكالم
 لكل مقام مقال

         =                                                       = 
 حال السامع                                                  مقصد   

         =                                                       = 
 

 نوع الكالم                                   
                                     طلبي 

 خبري                                     
بالغة إقناعية؛ لنها قائمة على المقام، وحال  السكاكيوبهذا تكون بالغة 

 المستمعين، ونوع الكالم.
ربط الكالم بمسألة الصدق والكذب إذ نحا منحى آخر عبر   القرطاجني حازملكن  

يقول :))لما كان الكالم يحمل الصدق والكذب فإما أن يرد على جهة الخبار 
ما أن يرد على جهة االحتجاج واالستدالل((  .(1) واالقتصاص وا 

 فهو بهذا يضع طريقتين لإلقناع:
 أولهما: التمويهات

 الثانية: االستدراجات
القناعية، إذ يقول: ))وأما التمويهات والستدراجات وبهذا يضع السس في العملية 

قد توجه في كثير من الناس بالطبع والحنكة الحاصلة باعتبار المخاطبات التي يحتاج 
 .(2) فيها إلى تقوية الظنون بكثرة سماع المخاطبات والتدرب والتدرب على احتذائها((

وي المهارة، لن العمل على فوضع اساًسا للعملية القناعية وهو الحنكة والتي تسا
 تقوية الظن عند السامع جزء من العملية القناعية.

 

                                                 

 .64منهاج البلغاء وسراج االدباء، حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب: ( 1)
 .65منهاج البلغاء وسراج االدباء، حازم القرطاجني، ت: محمد الحبيب:  (2)
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 اإلقناع عند العلماء المحدثين :
أسهم التطور واالنفتاح على الثقافات الغربية نحو مصطلحات عدة ساهمت في بناء 
الشكل االدبي الجديد، ومن الموضوعات التي أسهمت مساهمة فاعلة هو تمازج المعارف 

لنسانية، في  بودقة واحدة اذ أصبحت فاعاًل حيوًيا في تنمية المهارات القناعية لكسب ا
القبول، واذعان الفكار ولما يطرح عليها، وبعد أن اطلع النقاد على مسيرة العملية 
القناعية نجد بأن عدًدا منهم قد أثارًوا هذه المسألة، وطبقوها على النصوص الدبية 

 كبة الثقافات الخرى. العربية بغية موا
القناع  ))نشاط من طبيعة مغايرة، فالغاية الولى والخيرة أن  بنكراد( سعيدفيرى )

للملفوظ في هذه الحالة هي التأثير في االخر والدفع به إلى تبني موقف ما أو اقتناء منتج 
 .(1) أو التخلي عن سلوك ((

يهدف إلى التأثير العقلي  وبهذا جعل القناع مقاباًل للنشاط الخطابي الذي
 والوجداني في المتلقين أو في الجمهور.

 نشاط خطابي               
 متلقي            مرسل              
                    
 إقناع                       = تحقيق الهدف من اإلقناع                  

                    
                    

                    
 تأثير وتأثر= انسجام         

 .:(2) لقامة القناع عدة شروط هي بنكراد سعيدوقد اشترط 
 الظروف المالئمة بين المرسل والمتلقي بما في ذلك المقام. -1
 االنسجام بين الرغبة الذاتية والمكانات المتاحة. -2

 .الهدف المطلوب -3

                                                 

 .188-187راد: الصورة االشهارية، اليات االقناع والداللة، سعيد بنك( 1)
 .188المصدر نفسه : ( 2)
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القناع: ))صرف أن طاهر درويش الذي يرى  وقد تطابق هذا المفهوم مع مفهوم
ذهن الجمهور إلى تقبل ما يقال، والسكون اليه واشباع عواطفه وارضاء عقله بالحجة 
والبرهان وما االستمالة اال كسب التأييد للقضية المعروضة واستنتاجه لما يراد منه... وهو 

إلى االستمالة كيفية تقديم مجموعة من الحقائق إلى جمهور خاص بطريقة تؤدي 
 .(1) والقناع((

 القناع يقوم على عدة أسس أو شروط هي:أن من هنا  نجد 
 التقبل: وهو تقبل الحجج المعروضة وصرف الذهن نحوها بهدف تعديلها. -1
رضاء العقل. -2  الحجة والبرهان: وذلك لشباع العواطف وا 

 السلوب في تقديم الحجة والبرهان للوصول إلى الهدف. -3

 السلوب      =  اإلقناع   لحجة   ا التقبل  

 عالقة      البرهان        طريقة عرض 
 ان إقامة العالقة النسبية على الوضوح والظهور  الحجج من اجل =   والدليل   مقامية 
 باعتماد الحجج والبراهين بأسلوب واضح ودقيق على صحة      إيضاح         بين   

 المفاهيم          يؤدي إلى اإلقناع بهذه الحجج.المرسل      القول         
 اليه        المرسل

فالقناع ))فعل متعدد االشكال يسعى إلى احداث تأثير أو تغيير معين في الفرد  
 .(2) والجماعة((

 فعل متعدد االشكال    
             

 تعدد الفعل يؤدي      
بالضرورة إلى حضور 

 المقام

  التأثير احداث التغيير و 
               

  ظهور اإلقناع في
 نفس
 المتلقي لقبول الحجج    

 يستهدف جماعة 
            

  ممارسة اإلقناع والتأثير  
 من اجل تحقيق الهدف

 عبدالرحمن طهإن التطور في الفهم القناعي نما وتطور بشكل ملحوظ على يد 
                                                 

 .1/1الخطابة في صدر السالم، محمد طاهر درويش: ( 1)
، إبراهيم بن صالح الحميدان، مجلة جامعةة المةام محمةد بةن   -دراسة تأصيلية دعوية -االقناع والتاثير( 2)

 .247، :421، محرم  49السالمية السعودية ، العدد 
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ب المحاور غيره بمشاركته اعتقاده، فإن فقد تحدث عن القناع قائاًل: ))عندما يطال
مطالبته ال تكتسي  صبغة االكراه، وال تدرج على منهج القمع، وانما تتبع في تحصيل 
غرضها سباًل استداللية متنوعة تجر الغير جًرا إلى االقتناع برأي  المحاور، واذا اقتنع 

ذا لم يقتنع به رّده على قائله، مطلًعا إياه  الغير بهذا الرأي، كان كالقائل به في الحكم، وا 
 .(1) على رأي غيره ،ومطالًبا إياه مشاركته القول به((

أما طه عبد الرحمن فقد وظف مصطلح االقناعية في شروط التبادل اللغوي ،إذ  
نجده يشير  إلى قضية ملحة وهي أن القناع يوجه إلى المتلقي ولكن قد يقبل من قبل 

أو ال يحصل القناع: أي ال يقنع المتلقي بصدق  المتلقي: أي يقنع بصدق الدعوى
الدعوى، وهنا نجد أنه ال يفرق بين القناع واالقتناع، فاالقتناع شرط أساس ومترتب على 

 .(2)بالدرجة الولى مؤسس على مقصدبوصفه جهدًا اتصاليًا لسانيًا حصول القناع، 
 اإلقناع
 

 جهد اتصالي
 

 مبني على قصد
عالمة بارزة؛ لنه يشكل عالقة جدلية بين القصد والقناع  ي َعد  إن هذا التعريف 

فالقناع يقوم على القصد، وعن طريق القصد يحصل القناع؛  لذا يجب على المقنع ان 
قناعية لكسب تأييد المتلقين لرأيه، وما يعرضه عليهم، وتتميز هذه  يمتلك كفاءة تواصلية وا 

 :(3)ةالكفاءة بعدة مهارات والتي تتمثل ب
 أي القدرة على فهم المتلقي وامكانيات استيعابه. مهارة تحليل الفكار  -1
 أي القدرة على عرض المادة المراد نقلها. مهارة التعبير والعرض المنظم لألفكار  -2

 القدرة على التحكم بانفعاالت المتلقي. مهارة الضبط االنفعالي  -3

                                                 

 .38ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، طه عبدالرحمن: ، و 247المصدر نفسه:  (1)
 39المصدر نفسه :  ( 2)
ينظر : اليات االقناع في الخطاب القرآني ) سورة الشعراء تموذًجا ( دراسةة حجاجيةة ، هشةام بلخيةر ،  (3)

 .28:33: 2012رسالة ماجستير ، جامعة الحاج خضر ، 
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 .ملية التحاور بشكل صحيحالقدرة على فهم ع مهارة فهم دوافع نقد اآلخر  -4

 ا شروط المتلقين فتتمثل بة:أم  

التهيئة النفسية قصد استمالة المتلقي واعداده الستقبال الموضوع المراد إقناعه به 
 .(1)تجارًيا أمسياسًيا أم دينًيا  أمسواء أكان موضوًعا اجتماعًيا 

 ))أما شروط الخطاب القناعي فتتمثل بة: 
 من المغالطات الوصفية.خلو الخطاب القناعي  -1
 بناء الحجج على سلمية متدرجة، تراعي سياق التخاطب. -2

 إحالة الخطاب القناعي إلى مرجعية ثقافية سائدة ومشتركة. -3

مكان الوصول اليها. -4  وضوح الهداف وا 

 الجمع بين الرأي والرأي المضاد. -5

 .تنويع عرض الخطاب القناعي مع مراعاة التبادل الزمني في عملية العرض -6

اختيار المفردات المناسبة بحسب الموضوع الملقى مراعاة للمقام أي مقام المتلقي  -7
 .(2)ودرجة ثقافته وحضوره

هذه الشروط تمثل عملية تفاعلية فالقناع عملية حركية تستلزم أن من هنا نرى 
القبول او الرفض فال شيء ثابت في القناع انما الديناميكية هي ما تحكم النص عامة، 

 :(3)ن توضيح ذلك عبر المخطط االتي((ويمك

 
 
 
 

 مقاربة االثار التي                            
 يحدثها                                 

                                                 

 .28ينظر : المصدر نفسه :  (1)
 . .28اليات القناع في الخطاب القرآني ) سورة الشعراء نموذًجا ( :  ( 2)
 .99ينظر : الليات  الحجاجية للتواصل ، ترجمة : عبد الرفيق بوركي ليونيل بلنجر:  (  3)

 مقاربة محتوى              مقاربة بنية 
 الخطاب               وسائل االتصال  
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 اإلقناع                                
                                    

 عملية                                             
 إلقناعا

مقاربة ما يحدثه  مقاربة بنية وسائل االتصال        مقاربة محتوى الخطاب 
 اإلقناع

                              
تحليل النماذج     بمن يتحكم في الخبر       -  1تحدد فيها  أنماط      

 الخاصة بتغيير 
شكيل اآلراء وانعكاسها في يوجه الخبر   المواقف وت -2والمحاججة وطبيعة         

 السلوك 
 الخطاب                   يوجه الخبر    

 : (1)وبذلك فاإلقناع مكون من ست عمليات أو عناصر متتالية ، يمثلها المخطط اآلتي

 
                                                 

 .100المصدر نفسه : (  1)

تقييد السلوك 
 الشخصي بالقبول 

تعميق القبول 
 والحفاظ عليه

 التعرض للخطاب

اندماج القبول في 
 الموقف الشخصي 

 قبول الخطاب 
 )التصديق (

 تفكيك شفرة الخطاب 

 عملية االقناع
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 :(1)أي ان عملية القناع تكون قائمة ضمن عالقة تخاطبية متنوعة تتمثل بة
 الخطاب.استقبال شفرة عبر عملية تفكيك ال -1

 قبول الخطاب )التصديق(: أي ان الكالم يحلل ضمن مقام المتلقي. -2

اندماج القبول في الموقف الشخصي للمتلقي   أي عملية التفاعل بين  -3
 المتحاورين.

تعميق القبول: أي عرض عدد من الحجج من اجل إقناع المتلقي بصدق  -4
 الدعوى.

أي عرض واندماج داخل النص  لقي  بالقبول تقييد السلوك الشخصي للمت -5
 .(2)  بحيث يكون المقنع على عالقة تواصلية مع المتلقي من أجل إقناعه

والبراهين الحجج فالقائم بعملية القناع يجب أن يوظف الحوار عبر تقديمه  
بهذا تكون عملية  لتحصل القناعة لدى المتلقين وال يجب أن يحدث الكراه في الحوار ،

لقناع عملية مهمة في الحوار وذلك من خالل فاعلية التأثير والقتناع لدى المتلقي  في ا
عملية  التواصل فال إقناع اال بوجود تواصل قائم بين المخاطب والمخاطب من اجل فهم 

 الخطاب.

 ويمكن توضيح ذلك بالمخطط اآلتي:
 وسائل اإلقناع والبراهين        السلوب أو البناء اللغوي

                                                   
 مقتضى الحال

 
 المعاني                اإلقناع                  اللفاظ                    

                                                                     
                                                        

اللفاظ على قدر                            الجدل                              
                                                 

ليةات الحجاجيةة ؛ وينظةر اآل29ينظر : آليات االقناع في الخطاب القرآني ) سورة الشعراء( نموذًجةا : ( 1)
 . 100للتواصل : 

؛وينظةةةر :اليةةةات القنةةةاع فةةةي الخطةةةاب  100ينظةةةر : االليةةةات الحجاجيةةةة للتواصةةةل، ليونيةةةل بلنجةةةر :  (2)
 .32-31القراني :
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 المعاني
                                                             

 عنصر التخييل                        الحجاج                            
                                  ترتيب أجزاء القول 

 )لكل مقام مقال(
إن جميع اآلراء تنضوي تحت أفكار أرسطو وتمهد بأن الوسائل القناعية  

واالسلوبية واللغوية يجب أن تتكامل من أجل ابراز عنصر مهم هو عنصر القناع إذ ال 
اع ،فالعالقة إذن عالقة يمكن أن يحدث التواصل إذا لم يكن هنالك رابط هو رابط القن

تالزم إذ ال يمكن االستغناء عن أي عنصر من العناصر فعدم وجودها يؤدي إلى عدم 
 القناع.

تتداخل المصطلحات مع بعضها البعض نتيجة التقارب المعرفي فيما بينها أواًل، 
 بصفاتتختلف لنها خرجت من النواة نفسها فهي تنبع من المنبع ذاته إال أنها ثانيًا 

تختص بها كل واحدة عن الخرى وتختلف اختالًفا فكرًيا ومنطقًيا، وقد أدى هذا االمر 
ضمنها القناع؛ لذا وجب التفريق بين تلك  من إلى تعدد المصطلحات المتداخلة و

 المصطلحات لعطاء صورة واضحة عن القناع وماهيته ومن تلك المصطلحات:
 واالقتناع : اإلقناع  -1

ء هو الرضى به، ويطلق على اعتراف الخصم بالشيء عند إقامة القتناع ))بالشي
الحجة عليه، وهو على العموم إذعان نفسي لما يجده المرء من أدلة تسمح له بقدر 

 .(1) الرجحان واالحتمال كاف لتوجيه عمله((

فاالقتناع إذعان النفس بما يطرح عليها نتيجة اللتزام بالحجة فالحجة هنا دحض 
أن لذا فإن االقتناع قائم على الذعان ويفرق بين القناع واالقتناع إذ يرى  لفكرة الخصم؛

االنسان في حالة االقتناع يكون قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاصة، أما في حالة 
 .(2) القناع فإن الغير هم الذين يقنعونه دائًما

                                                 

 .111/ 1المعجم الفلسفي جميل صليبا  (  1)
، 301الحجةةةاج فةةةي القةةةران الكةةةريم مةةةن خةةةالل أهةةةم الخصةةةائص السةةةلوبية ، عبةةةداهلل صةةةولة:  ينظةةةر : (2)

 .34وينظر: االقتناع والخطاب القرآني: 
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يعتمد على  منهماوبهذا يكون القناع واالقتناع وجهان لعملة واحدة لن كل 
التصديق إال أن الفرق بينهما قائم حول المرسل فالمرسل في االقتناع قائم حول المتلقي، 
في حين أن القناع يكون من جانب المرسل الملقي، ويمكن توضيح ذلك ضمن المخطط 

 :(1)اآلتي
 اقتناع                         المرسل                          إقناع       

                                                                       
 الملقي                    المتلقي                      

            =                               = 
 المرسل هو الذي                                                  المرسل هو الذي

 يقنع نفسه                                                   يقنع بآراء االخرين    
 )اذعان(                                                           )تصديق(     

عدم االلزام = احتمالي            الزام = احتمالي دون درجة اليقين     
 ظني

 حضور                                                           حضور                     
 : بالحجاج اإلقناع عالقة-2

يرتبط القناع بالحجاج ، فهما ال يختلفان إال في درجة التوكيد إذ يعرف الحجاج 
، فالحجاج (2) بأنه )فن القناع( فالحجاج هو ))توجيه إلى الشخص الذي نسعى إقناعه((

ى متلقي لحمله على تبني موقف أو رأي من خالل طرح عدد من الحجج حطاب موجه إل
التي تؤيد صدق هذا الرأي وصحته لغاية القناع ، فهدف الحجاج هو إقناع المخاطب بما 

. وبهذا يكون الحجاج والقناع في  مسار واحد أي ال (3)يعرض عليه من أفكار وأراء 
تدعم الرأي، وتوضح الفكار فالحجاج  يرمي حجاج بدون إقناع وال إقناع إال بوجود حجج 

 إلى القناع .

                                                 

 .33ينظر :آليات االقناع في) الحطاب القرآني (  سورة الشعراء نموذًجا  :  (1)
، وينظر: النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل االقناع، محمد 192النص والخطاب واالتصال : ( 2)

 .6العبد: 
 .  192ينظر :المصدر نفسه : (3)
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ولداء الحجاج وضع اللسانيون شروًطا للحجة المبطلة ، وأخرى للحجة المثبتة، 
ومن ضمن تلك الشروط شرط القناع؛ لن عملية القناع إن وجدت أصبح الحجاج 

 ناجًحا بهدف الدعوى المراد توصيلها إلى المتلقي.
ورد مارتين وكينيث أندرسن أن كل اتصال هدفه القناع ؛لنه قائم ويرى كل من ها

 على تحصيل رد الفعل القائم عبر االتصال.
، ولكنه ليس نًصا حجاجًيا فكل حجاج إقناعياً وبهذا يكون النص الخطابي نصًا 

 ، ويمكن توضيح ذلك ضمن المخطط االتي:(1)إقناع، ولكن ليس كل إقناع حجاج
 الحجاج                قناع                اإل              

 المتلقي                                   
 المتلقي                                   

 فن أيضاح الفكرة                   حوار من اجل الوصول إلى غاية محددة          
                                                         

 هدفه اإلقناع                        هدفه البرهنة على صحة القول          
                                                         

 غرضه التواصل                         ليس غرضه التواصل         
                                                         

 لن المتلقي محدد وبارز                      لن المتلقي غير محدد    
 )خاص(                                      )عام(          

 عالقة اإلقناع بالتأثير:-3
التأثير هو ترك الثر في اآلخرين من خالل التأثير عليهم ، وتغيير مواقفهم وأرآئهم 

،أي ان للتأثير قوة أو شحنة تتكون  ( 2) ي اللغة هو ))إبقاء الثر في الشيء((، فالثر ف
داخل النفس عبر فعل خارجي وهذا الفعل هو الذي يكون أثًرا في احداث التغيير دون أي 

 جبر أو تعند.

                                                 

 .46ات القناع في الخطاب القرآني ) سورة الشعراء نموذًجا( : ينظر: الي( 1)
؛ وينظر : المعجةم الوسةيط ، مةادة ) أ ، ث ، ر( 4/9ينظر : لسان العرب ، مادة ) أ ، ث ،  ر ( : ( 2)

:1/5. 
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منهما فالتأثير بهذا المعنى يكون أعم من القناع، ولكنه متقارب معه ؛لن كل 
في المتلقي عبر الحجة إال أن الفرق بينهما يكمن في أن القناع محله يحمل صفة التأثير 

ن كان هدفه تغيير السلوك. في حين أن التأثير محله السلوك/ الموقف؛  الفكر والعاطفة وا 
 لذا فإن التأثير أعم من القناع.

فالعالقة بين القناع والتأثير عالقة تبادلية ونفعية؛ لن كل منهما هدفه تغيير 
 سلوك في المتلقي.ال

 : (1)ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط اآلتي
 تأثير            محله السلوك أو الموقف                

                                                  
 تغيير السلوك                       

                                                       إقناع  
 غير مالزم للتأثير                            مالزم لإلقناع          

                                                                
 اإلقناع كسبب للتغيير                      التأثير يكون نتيجة اإلقناع        

                                                              
 تغيير سلوك المتلقي                          تغيير سلوك المتلقي        

                                                              
 محله العقل                                  محله الوجدان            

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .37 -36ينظر: االقناع والخطاب القرآني) سورة الشعراء نموذًجا ( :( 1)
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 اإلقناع و التواصل: -4
دبي فال إقناع بدون تواصل، التواصل والقناع عناصر مهمة في الخطاب الَ  ي َعد  

وال تواصل دون إقناع  فعن طريق التواصل يحدث القناع وفي هذا الصدد يقول كل من 
كل اتصال هدفه القناع وذلك  عن االقناع بقولهم :))إن   أندرسن وكينيث مارتين هوارد

 .(1)على أفكار القائم باالتصال(( أنه يبحث عن تحصيل رد فعل
فالقناع يهدف إلى ابراز غاية المتكلم في التعبير عن حالة معينة أو التعبير عن 
وجهة نظر عن العالم أو عن نفسه أو لإلخبار عن شيء معين، وبهذا يقترح أسباًبا قوية 

دراكي، ل العقل الإ ي َعد  أحد أشكاللحاق المستمع بالرأي المعروض عليه؛ لن فعل القناع 
ويتعلق بمقام التلفظ، ويتجلى في استدعاء المتكلم لكل أنواع الصنع والطرائق التي تهدف 

بدياًل  ي َعد  أن يكون التواصل فاعاًل ويقبل المخاطب التعاقد أو التفاهم التلفظي المفتوح، و 
ية مشتركة عن استعمال القوة أي تحقيق خطوة نحو إنسانية أكبر، ونحو روابط اجتماع

 .(2)وغير مفروضة
 وقد وضع فليب بروطون رسًما تخطيطًيا يوضح عبره مستويات عملية التواصل.

                                      
 عبر                    أخبر   

 تواصل                        
                         

 اقنع            
 

 طوع                                حاجج                    
فالحجاج ينتمي إلى مجموعة الفعال النسانية التي تسعى إلى القناع فعن طريق 

، فالتعبير والخبار والقناع ى تبني سلوك ما أو مشاركة رأي ماالقناع يحمل المتلقي إل
                                                 

 .45عربي  في وسائل االتصال: ينظر: دراسة النص الحجاجي ال( 1)
(  ينظر : اللسانيات والحجاج ، نحو مقاربة لسانية وفلسفية ، حافظ اسماعيل علوي ، ومحمةد اسةيداه ، 2)

فةةي البالغةةة الجديةةدة ،  مقةةال ضةةمن مؤلةةف ) الحجةةاج مفهومةةه ومجاالتةةه ( دراسةةات نظريةةة وتطبيقيةةة
  . 270/ 3إعداد وتقديم ، حافظ اسماعيل علوي : 
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 ر في سلوك المتلقي . وسائل من أجل تحقيق غاية المخاطب عبر التأثيال  ما هي إإ 
، وبتشعب الً و  عملية القناع متشعبة بتشعب المجاالت أَ  وعبر هذا المخطط نجد بأن  

المتلقين والمرسلين ثانًيا. فالتعبير يخلق تواصاًل والخبار يخلق تواصاًل والمغالطة 
ا ولكن الجامع بينهما جميعً  ،اصل، والمحاججة تبنى على التواصلوالمراوغة تخلق من تو 

وال مغالطة قائمة  ،ير مقنع وال تواصل بدون خبر مقنعهو القناع فال تواصل بدون تعب
 .(1)وال حجاج قائم بدون إقناع؛ لذا فإن القناع هو لغة التواصل ،بدون إقناع
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Persuasion as a Literary Concept Now and in the Past 

Abbas Hussein Al Sabawi
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Abstract 

        Persuasion is a means of communication, so there is no means 

of communication without persuasion, nor persuasion without 

communication, as it is based on the principle of the intermingling 

between the addresser  and the addressee, and the one that brings 

them together is the achievement of the purpose of persuasion. 

Because it is one of the means of influencing attitudes, beliefs and 

intentions, and it is also a process aimed at changing a person's 

attitude or behavior towards a specific event, hence the link between 

persuasion and literature; as an essential pillar for creating an 

intellectual and emotional ring that brings the addressee together. 

Key words : means of communication ؛   there a means of 

communication ؛   the purpose of persuasion  .  
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