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مقــــال

ـــاب الإقناعي»
ُ
الف�صل الثالث على تو�ضيح �أهمية املباحث
وانكب
َّ
ال �ب�لاغ �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن���ش�غ�ل��ة ب��وظ�ي�ف�ي��ة امل �ج��از
وحجاجية اال�ستعارة والتخييل .ويخل�ص الباحث
يف ال �ب��اب ال �ث��اين م��ن ه ��ذا ال�ف���ص��ل �إىل �أنَّ الن�ص
املف�ضل ،وهي
ال�شعري هو مو�ضوع البالغة العربية
َّ
عندما تتناول هذا الن�ص بالدر�س والتحليل تُ�ش ِّدد
على فاعلية ال�شعري وجناعته يف الت�أثري والتلقي،
ُمق ِّدمة بذلك مقاربات للق�ضايا الإ�شكالية تنزع
�إىل اجل �م��ع وال�ترك �ي��ب ب�ي�ن ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ت�ن��اف��رة:
التخييلية والتداولية؛ فالبالغي القدمي مل يكن
ُ
ينظر �إىل الن�ص م��ن منظور �شعري خال�ص ،كما
مل يكن يقاربه من منظور تداويل يق�صي ال�شعري
ريا لتداولية
من دائرة اهتمامه .وهنا نكت�شف تنظ ً
ن�صية ال تفهم الن�ص الأدب��ي �إال �إذا كان ق��اد ًرا على
�أن ي�ؤدي وظائف يت�ضافر فيها ال�شعري والتداويل.
ففاعلية الن�ص تعني �أن الن�ص البليغ ه��و ال��ذي
ي�ستطيع �أن يحول الأ�شكال ال�صوتية والرتكيبية
وامل�ج��ازي��ة اال�ستعارية �إىل عنا�صر �أ��س��ا���س يف بناء
حجاجية للن�ص ت�ك��ون ق ��ادرة يف ال��وق��ت ذات ��ه على
�إقناع العقول والأذهان وا�ستمالة النفو�س والقلوب.
الباب الثالث -وهو ُمك َّر�س للمخاطب واملقام
ويت�أ َّلف
ُ
ودوره �م��ا يف الإق �ن ��اع� -إىل متهيد وث�لاث��ة ف�صول
وخ�لا��ص��ة .وينتهي الف�صل الأول بالت�شديد على
دور املخاطب يف بناء اخل�ط��اب وجن��اح��ه؛ فمراعاة
حال املخاطب تعني �أن ي�أخذ املتكلم بعني االعتبار
ما يتعلق مبخاطبيه -لغو ًّيا ،واجتماع ًّيا ،وذهن ًّيا،
وث �ق��اف � ًّي��ا ،ون�ف���س� ًّي��ا -ف��امل�خ��اط��ب عن�صر �أ� �س��ا���س يف
عملية الإقناع ،لي�س باعتباره غاية اخلطاب فقط،
بل باعتباره عن�ص ًرا �ضرور ًّيا يف بنائه وتكوينه� .أما
الف�صل الثاين ،فهو يقارب م�س�ألة املقام ودوره يف
�إنتاج اخلطاب الإقناعي ،ويقدم معاين املخاطب
واملقام يف الدرا�سات املعا�صرة الغربية والعربية.
ويخل�ص الباحث يف ه��ذا ال�ب��اب �إىل �أنَّ اخلطاب
الإق�ن��اع��ي ي�ق��وم على �أف �ك��ار؛ م��ن �أه�م�ه��ا �أنْ لي�س
ه �ن ��اك يف ب�ل�اغ ��ة اخل� �ط ��اب الإق� �ن ��اع ��ي ف �� �ص��ل �أو
تعار�ض بني املتكلم واملخاطب ،بل هناك حوارية
ال تقت�ضي املطابقة ال�شكلية للغة امل�خ��اط��ب ،بل
تقت�ضي �أن ت�ك��ون للغة املتكلم قابلية التوا�صل
والت�أثري على الآخرين؛ ذلك لأنَّ البالغة م�س�ألة
ن�سبية ،فلي�س هناك م��ن بالغة مطلقة �صاحلة
ل�ك��ل �إن �� �س��ان وزم� ��ان وم �ك ��ان ،ف��ال�ب�لاغ��ة ب�لاغ��ات،
ولكل مقام مقال.

و�إج�م��اال ..يبدو وا�ضحا �أنَّ هدف هذا الكتاب الق ِّيم
هو �أن ينتهي �إىل جتديد االقتناع ب��أنَّ قوة البالغة
ت�ك� ُم��ن يف ارت�ب��اط�ه��ا ب��الإق �ن��اع ،و�أنَّ ف�ه��م ال�ب�لاغ��ة يف
معناها الن�سقي ال�ع��ام يفتح �آف��اق��ا ج��دي��دة وخ�صبة
�أمام البحث العلمي ،خا�صة عندما يركز على منطقة
التفاعل الذي يح�صل بني �أط��راف ثنائيات عديدة:
امل�ت�ك�ل��م/امل�خ��اط��ب ،ال�ن����ص/امل�ق��ام ،احل�ج��ة/ال���ص��ورة،
وال�شكل/امل�ضمون.

 ال�ك�ت��اب« :ب�لاغ��ة اخل�ط��اب الإق�ن��اع��ي :نحو ت�صورن�سقي لبالغة اخلطاب».
 امل�ؤلف :ح�سن مودن. النا�شر :دار كنوز للمعرفة العلمية للن�شر والتوزيع،ع َّمان ،الأردن.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 378 :صفحة.• كاتب وروائي مغربي
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«بالغة اخلطـــ

�سعيد بوكرامي *
ربز بجالء من عمل �أكادميي لآخر .ويظهر هذا اجلهد املعريف يف كتابه «بالغة اخلطاب الإقناعي
بد�أتْ معامل امل�شروع النقدي للدكتور ح�سن املودن ت ُ
نحو ت�صور ن�سقي لبالغة اخلطاب» ،ال�صادر عن دار كنوز للمعرفة العلمية للن�شر والتوزيعَ ،ع َّمان ،الأردن .وللعلم؛ ف�إنَّ الكتاب َّ
مت اختياره �ضمن الالئحة
الطويلة املتناف�سة على جائزة ال�شيخ زايد لهذا العام.
منذ مقدمة الكتاب ،نكت�شف �أهمية بالغة الإقناع التي ال تنف�صل ع َّما يجري يف الع�صر الراهن؛ فالإقناع �أبرز �إ�شكالية يف عامل يعرف تقدما �سريعا
ومتوا�صال يف و�سائل االت�صال والتوا�صل والإعالم .ومن املفرت�ض يف هذا التقدم �أن ي�سمح باحلوار واالختالف والتعدد ،و�أن ير�سخ ثقافة التوا�صل
والإقناع بعيدً ا عن كل �أ�شكال التوجيه والهيمنة� .إال �أنَّ املالحظ �أننا ننتقل من عامل تتعدد فيه اخلطابات والأفكار والر�ؤى ،وميار�س فيه التوا�صل
واحلوار والإقناع� ،إىل عامل ينزع �إىل خطاب ذي نزعة �شمولية كليانية ..لهذا؛ ي�أتي هذا االهتمام حمكوما بوعي حا ٍّد مب�سي�س احلاجة �إىل ثقافة
والتطرف؛ فتجديد ال�صلة بالإقناع ينطوي على �إعادة االعتبار للممار�سة احلوارية ولقيم
التوا�صل والإقناع؛ لأنها ت�شكِّل البديل الإن�ساين عن العنف
ّ
االختالف والتفاعل ،والتي قد تكون بديال عن االنهيارات والكوارث و�أ�شكال العنف املم ِّيز للم�شهد العاملي الراهن.
َ
وغ ْي قليل من الباحثني املعا�صرين َي ْعترب �أنْ ال خِ َيار
خل��روج ال�ع��امل م��ن م��أزق��ه �إال باالقتناع بـ»عقالنية
تداولية» ،مرتكزها احلوار وقيم التو�سط والتبادل..
فما دمنا نتوا�صل ونتباحث �أو نتبادل ونتفاعل ،فثمة
�إم �ك��ان لأن ن�غ ِّ�ير ون�ت�غ َّ�ير .ت�ل��ك ل�غ��ة ال �ت��داول وذل��ك
ُ
البع�ض من ه�ؤالء الباحثني
منطق التحول .ويدعو
املعا�صرين �إىل �صيانة اخلطاب الإقناعي وح�صانته
بـ»تداولية كونية» جتعل َّ
كل خطاب �إن�ساين يقوم على
�أ�س�س قيمية �أخالقية متفق عليها.
وي��و� ِّ��ض��ح امل ��ؤ ِّل��ف �أنَّ �إ��ش�ك��ال�ي��ة اخل �ط��اب الإق �ن��اع��ي يف
ع���ص��رن��ا ال ��راه ��ن ال ت�ف��ر���ض ال �ع ��ودة �إىل ال��درا� �س��ات
املعا�صرة فح�سب ،بل تفر�ض �أوال �أن نُعيد بناء الرتاث
البالغي الإن�ساين ،ومن واجب الباحثني العرب �إعادة
بناء تراثهم ،خا�صة و�أنَّ هذا الرتاث يتم َّيز براهنية
ي�ستمدها من مفهومه الن�سقي للبالغة ،وهو املفهوم
الذي ي�شغل اهتمام بع�ض الدار�سني املعا�صرين.
وي �ت ��أ َّل ��ف امل� ت� ُ
ن ال �ب�لاغ� ُّ�ي -م��و� �ض��وع ال�ب�ح��ث يف ه��ذا
ال �ك �ت��اب -م��ن �أه ��م امل ��ؤل �ف��ات ال�ب�لاغ�ي��ة ال�ت��ي ظ�ه��رتْ
يف مرحلة متتد م��ن اجل��اح��ظ �إىل ال�سكاكي .وم��ر ُّد
ذل ��ك �أنَّ ال��درا� �س��ات ال�ب�لاغ�ي��ة احل��دي�ث��ة ُت�م��ع على
�أنَّ اجل��اح��ظ ميثل ف�ترة الت�أ�سي�سُ ،
وت�م��ع على �أنَّ
ال�سكاكي ميثل فرتة االكتمال وبلوغ ذروة لي�س بعدها
�إال الرتاجع واالنكما�ش ،مع ا�ستثناء حاالت قليلة من
مثل حازم القرطاجني.
وم ��ع ذل ��ك؛ ف��ال�ب��اح��ث ي�ستح�ضر م ��ؤل �ف��ات بالغية
�أخ��رى قدمية ومعا�صرة ،عربية و�أجنبية .والغاية
م��ن ه��ذا ال�ع�م��ل ف�ت��ح ح ��وار علمي ق��در الإم �ك��ان بني
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خمتلف الت�صورات اللغوية والبالغية م��ن ثقافات
وع�صور خمتلفة ،واال�ستفادة من كل ذلك يف مقاربة
م��و��ض��وع ك ��ان م�ن��ذ ال �ق��دم و�إىل ال �ي��وم م �ث��ار اه�ت�م��ام
العلماء والباحثني؛ فبالغة اخلطاب الإقناعي من
الإ�شكاليات التي �شغلت التفكري الإن�ساين على امتداد
ق ��رون ،وع ��ادت ال�ي��وم ل� ُت�ط��رح م��ن ج��دي��د .ونفرت�ض
�أن ال�تراث البالغي العربي ُيكن �أن ُيقر�أ و�أن ُيعاد
بنا�ؤه بال�شكل الذي يجعله ي�ساهم يف �إغناء التفكري
البالغي املعا�صر.
الكتاب من َم ْدخل عام ُيحدِّد �أهم م�صطلحات
ويت�أ َّلف
ُ
ومفاهيم البحث :اخلطاب ،والإقناع ،والبالغة .و َّ
مت
تكري�س الباب الأول لبيان الدور الذي يلعبه املتكلم
يف �إن�ت��اج اخل�ط��اب و�إجن ��ازه؛ فالبالغي ال ينظر �إىل
منتج اخل�ط��اب ع�ل��ى �أن ��ه جم� � َّر ٌد وذو و��ض��ع اع�ت�ب��اري
نظري ،فهو لي�س جم َّر َد م�صد ٍر للعمليات ،وال جم َّر َد
ذاتٍ ل���س��ان�ي��ة ،ب��ل ه��و ف��اع� ٌ�ل اج �ت �م��اع� ٌّ�ي ي�ف�ع��ل داخ��ل
مقامات اجتماعية ملمو�سة وحمددة .ويقت�ضي هذا
ال ��دور م��ن املتكلم جمموعة م��ن ال���ش��روط وامل�ع��ارف
واال�ستعدادات والكفايات.
وه� �ك ��ذا ُق� �� �ِّ�س� � َم ال� �ب ��اب الأول �إىل مت �ه �ي��د وف���ص�ل�ين
وخ�لا� �ص��ة ..وي�ت�ن��اول ال�ف���ص��ل الأول �أه ��م ال�ك�ف��اي��ات
القبلية التي يحتاجها املتكلم من �أجل �إنتاج خطاب
�إقناعي بليغ .ويعالج الف�صل الثاين كفايات الإجناز
و�شروط الأداء ،خا�صة عندما يتع َّلق الأم��ر بخطاب
�إقناعي �شفهي .واخلال�صة �أنَّ الباب الأول قد حاول
�أن ُي�برز ال ��دور الفعال ال��ذي يلعبه املتكلم يف �إن�ت��اج
اخلطاب البليغ و�إجنازه و�أدائه.

الباب الثاين من الكتاب بفاعلية الن�ص التي
واهت َّم
ُ
الن�ص على ما يكفي من الإمكانات
تتحدَّد يف �أن يتوافر ُّ
واخل �� �ص��ائ ����ص ال �ت��ي ت���س�م��ح ل ��ه ب��ال �ف �ع��ل� ،أي ب ��إدم ��اج
فالن�ص �أداة للفعل يف �سياق
امل�خ��اط��ب وا�ستمالته.
ُّ
تخاطبي حم �دَّد ،لكن ه��ذه الأداة تتح َّول هي نف�سها
�إىل م��و��ض��وع للتفكري واال��ش�ت�غ��ال والإب� � ��داع .وب�ه��ذا
الن�ص فاعلية �أك�ثر ق��وة وجناعة ال
التحول ،ميتلك
ُّ
ميكن �إغفال دورها يف الإقناع والت�أثري .وهو باب يتوزَّع
�إىل متهيد وث�لاث��ة ف���ص��ول وخ�لا��ص��ة ،ومت تكري�س
ك��ل ف�صل لكل مكون م��ن املكونات الن�صية الثالثة:
اللفظ ،والنظم ،واملجاز .ويخل�ص الف�صل الأول �إىل
�أنَّ ال�ل�ف��ظ ق ��وة خ�لاق��ة م��ن ال �� �ض��روري �أن ي�ستغلها
املتكلم يف الإق �ن��اع ،وال�ب�لاغ��ة ه��ي العلم ال��ذي ُيحدِّد
ال���ش��روط وال�ق��واع��د ال�ت��ي ت�سمح با�ستعمال �شعرية
اللفظ يف الإقناع والت�أثري .وينتهي الف�صل الثاين �إىل
ك�شف النقاب عن حت ُّول جوهري يف التفكري البالغي،
بانتقاله من االهتمام ب�شعرية اللفظ �إىل االن�شغال
مب�س�ألة النظم ووظائفه ال�شعرية والتداولية .وهذا
حتول يف التفكري يفتح �آفاقا جديدة للبحث؛ لأنه مل
الن�ص من خالل اللفظ ،بل من خالل
يعد يفكر يف
ِّ
الرتكيب ،و ُي� ِّؤ�س�س مفهوما للنظم يجمع بني النظر
�إليه كمكون ن�صي داخلي من املكونات البنيوية للن�ص،
ال م��ن منظور ن�ح��وي �ضيق ،ب��ل م��ن منظور بالغي
وا�سع ي�أخذ بعني االعتبار �شعرية النظم وانزياحاته
وانتهاكاته و�أالع�ي�ب��ه ،وب�ين النظر �إل�ي��ه م��ن منظور
ت ��داويل باعتبار ال �ت ��أث�يرات ال�ت��ي يحدثها ب�شعريته
وقدرته على الإيحاء والتدالل يف مقام معني.

