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تحوالت نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم :تفاوتها و
شباهتهای نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در
روم


محمد احمدی

دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت9816/87/82 :؛ تاریخ پذیر )9816/85/51 :

چکیده
در این مقاله تاریخ تطور نظریة رتوریکی از حدود چهارصد قبل از میالد تا نخستین قرن
میالدی بررسی میشود .در این پانصد سال چهارچوبهای نظری رتوریک سـنتی پـیریـزی
شده و این اصول تا قرنها بدون تغییر یا با اندک تغییـری اسـتمرار یافتـه اسـت .نخسـتین
اندیشمندی که با رویکردی منطقی مباحث رتوریک را در کتابی مستقل مطرح کرده ،ارسطو
است ،به همین دلیل در این سیر تاریخی نظریة رتوریکی ارسطو با دقت نظر بیشتری بررسی
شده است .مباحثی که ارسطو در کتاب خطابه مطرح کرده است ،بعدها با تفاوتهای فاحش
و گاه با تفاوتهای اندکی بسط و تفصـیل یافتـه اسـت و مدرسـان خطابـه در روم از جملـه
سیسرون و کوئینتیلیان نظریة رتوریک سنتی را به نوبة خود گستر دادهاند .پس از بررسی
نظریة ارسطو ،نظریة رتوریکی مدرسان خطابـه در روم ارزیـابی و تفـاوتهـای آن بـا نظریـة
ارسطو یادآوری شده است .مجموعة مباحثی که تحت عنوان نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة
رتوریکی مدرسان خطابه در روم ،مطرح میشود ،چهارچوبهای نظریـة رتوریـک سـنتی بـه
شمار میآید .در این مقاله شباهتها و تفاوتهایی نظریة رتوریکی ارسطو با نظریة رتـوریکی
معلمان خطابه در روم بررسی میشود و مشخص میگـردد رومیـان بـر میـراس ارسـطو چـه
افزودهاند.
کلیدواژهها :رتوریک سنتی ،نظریة رتوریکی ،خطابه ،ارسطو ،نظریهپردازان خطابه در روم.

E-mail: Mohammad.ahmadi1368@yahoo.com
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 .9مقدمه
محققان علوم ارتباطات یا ارتبـاطشناسـی امـروزه اغلـب رتوریـک را بـه رتوریـک
5
9
سنتی و رتوریک جدید تقسیم میکننـد (Foss, 2009: 3-6; Foss et al, 2014: 4-
 .)16مقصود از رتوریک سنتی مجموعه نظریههایی است که نظریهپـردازان خطابـه
در دوران باستان دربارة ارتباطات انسـانی مطـرح کـردهانـد و مقصـود از رتوریـک
جدید نظریههای متنوعی است که محققانی چون آی .ای .ریچـاردز ، 8جـان کـرو
1
رانسوم ، 2استنلی فیش ،7ریچارد ویور ،6کنت برک ،5چائیم پرلمان 3و والتر فیشـر
در دوران معاصر دربارة ارتباطات مطرح کردهاند و اغلـب مبـانی نظـری رتوریـک
سنتی را به چالش کشیدهاند ( .)Foss et al, 2014: 19-343رتوریک سـنتی اصـولی
است که بر اساس آن ،گوینده یـا نویسـنده سـعی میکنـد بـا اسـتفاده از قـوانین
خطابه ،یعنی با پیروی از رکنهای ابداع ،ترتیب ،سبک ،بیان و حافظه بر مخاطـب
تأثیر بگذارد ،به گونهای که مخاطب رفتار و تفکر را بـر مبنـای خواسـتههای او
تغییر دهد .رتوریک سنتی در واقع مجموعه قـوانینی اسـت کـه در دوران باسـتان
پدید آمدند و ادیبان و سخنوران در آثار خود اعم از آثار مکتـوب و غیرمکتـوب از
آن بهره گرفتند .نظریهپردازان خطابة باستان اصول رتوریک سنتی را بنـا نهادنـد،
به همین دلیل رتوریک سنتی را اغلب در معنای محدود آن یعنی قـوانین خطابـة
باستان میشناسند ،در حالی که باید توجه داشت که رتوریـک سـنتی بـه قـوانین
1

. classical rhetoric
. new rhetoric
3
. I. A. Richards
4
. John Crowe Ransom
5
. Stanley Fish
6
. Richard Weaver
7
. Kenneth Burke
8
. Chaim Perelman
9
. Walter Fisher
2
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خطابه محدود نمیشود ،بلکه قوانین سخنوری یـا قـوانین سـخن بلیـ بـه شـمار
میآید .خیل عظیمی از نویسندگان دنیای باستان از قوانین رتوریک سنتی پیروی
کردهاند ()Kennedy 1984:10; Porter 1997:567؛ این امر نشان میدهد که قوانین
رتوریک سنتی در دوران باستان چیزی بیشتر از قوانین خطابة شفاهی بوده اسـت.
بدینترتیب ،رتوریک سنتی جامع قوانین خطابه و قوانین انشاء است .در حقیقـت،
اگرچه رتوریک سنتی در آغاز با خطابه در ارتباط بوده است ،امّا دیری نمیپاید که
قوانین رتوریک برای نامهنگاری و حتی برای تنظیم و خلق دیگر ژانرهـای ادبـی و
غیرادبی به کار گرفته میشـود (دیکسـون56-72 :9831 ،؛ Murphy, 1974: 202-
 .)203ازآنجاکه نخستین نظریـهپردازان رتوریـک ،مؤلفـان درسنامـههای خطابـه
بودند ،در ادامه اصول رتوریک سنتی را از منظر ارسطو و نظریهپردازان خطابـه در
روم بررسی میکنیم .سپس به بررسی تفاوتهـا و شـباهتهـای نظریـة رتـوریکی
ارسطو و نظریة معلمان خطابه در روم میپردازیم.
 .2نظریة رتوریکی ارسطو
ارسطو یادداشتهای خود را دربارة خطابه در حـوالی سـال  851ق.م .بـه صـورت
کتابی مدّون درآورد و مبانی ت وریک رتوریک سنتی را پیریزی کـرد .9ارسـطو در
آغاز کتابش در تعریف خطابه ،نوشته است:
«خطابه همپایة جدل است :زیرا هر دو کم و بـیش بـا موضـوعاتی در
ارتباطاند که در حوزة دانش و شناخت مردم است و هر دو متعلّق به هیچ
 .9البته ،عالوه بر فن خطابه کتاب دیگری نیز در این زمینه موجـود اسـت کـه تـا مـدّتهـا بـه ارسـطو
منسوب بود .ایـن کتـاب «خطابـه بـرای اسـکندر» ( )Rhetorica ad Alexandrumنـام دارد و بـه
«آناکســیمنس المپســاکوس» ( )Anaximenes Lampsacusمنســوب اســت .ایــن کتــاب احتمــاالً
همزمان با رسالة خطابة ارسطو نوشته شده است و قرائن نشان میدهد که متعلق بـه قـرن چهـارم ق.م.
است ،اگرچه در این باره اطالعات صریحی موجود نیست.
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علم خاصّی نیستند .نتیجه این است که همة مردم به نحوی بـا هـر دوی
آنها سروکار دارند ،زیرا همة مردم تا اندازهای سعی میکنند که استداللی
را ارزیابی و حمایت کنند [چنانکـه در جـدل] و از خـود دفـاع کننـد یـا
دیگری را متهّم سازند [چنانکه در خطابه] ....خطابه جزئی از جدل است و
به آن شباهت دارد ...زیرا هیچکدام آنها با آگاهی از محتوای هیچ موضـوعِ
بخصوصی قابل شناسایی نیسـتند ،بلکـه صـریحاً توانـاییهـایی در اقامـة
استدالل هستند» (.9)1.1.1, 1.2.7

در نظر ارسطو اگرچه فن جدل به قیاس متکـی اسـت ،خطابـه نیـز بـه قیـاس
خطابی اتکا دارد .قیاس در جدل مبتنی بر قضایای صادق است ،درحالیکه قیاس
خطابی بر اساس باورهای مشترک یا مشهورات بنا شده است که عموم مردم آن را
قبول دارند .ارسطو در واقع خطیب و مخاطـب را در نظـامی از باورهـای پذیرفتـه
شده قرار میدهد و انتظار دارد که آنها از طریق قیاس خطابی بـا یکـدیگر ارتبـاط
برقرار کنند؛ قیاسی که پیشفرضهایش برگرفته از باورهای رایج در فرهنگ است.
ارسطو سعی دارد نشان دهد که خطابه هماننـد جـدل از یـک سـاختار منطقـی و
فلسفی برخـوردار اسـت .او صـفحاتِ زیـادی از کتـاب خـود را بـه بیـان راههـایی
اختصاص میدهد که خطیب از آن طریق میتواند برهانهای خـود را ثابـت کنـد.
ازاینرو ،رسالة ارسطو در قیاس با درسنامههای رومی از یـک سـاختار منطقـی ـ
استداللی برخوردار است و در نتیجه مباحث رکن ابداع در آن پررنگتر است.

 .1در ارجاع به آثار کالسیک همانند خطابه برای هرنیـوس ( ،)Rhetorica ad Herenniumدربـارة
خطیب ( ،)De Oratoreتربیت خطیب ( )Institutio Oratoriaو غیره ،چنانکه در آثـار ایـن حـوزه
معهود است ،همواره به شمارة فصلها و بخشها ارجاع داده شده است نه به شمارة صفحات.
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2ـ .9تعریف خطابه از نظر ارسطو
ارسطو ،خطابه را قوة ذهنی ارزیابی شـیوههـایِ اقنـاعیِ موجـود در هـر مـوقعیتی
تعریف میکند ( )1.2.1و قدرت مشاهده و یافتن درستترین شـیوههـای اقنـاع را
الزمة موفقیت خطیب میشمارد .تعریف ارسطو از مفهوم خطابه صرفاً ارائة ماهرانة
مطلب نیست ،بلکه ارسطو خطابه را بهعنـوان کنشـی عامدانـه یـا ابـزاری معرفـی
میکند که افراد را قادر میسازد از میان شیوههای اقناع دست بـه انتخـاب بزننـد.
در ادامة بحث ،ارکان خطابه را (ابداع ،ترتیب ،سبک ،حافظه ،بیان) از نظر ارسـطو،
مورد بررسی قرار میدهیم .باید توجه داشـت کـه ارکـان خطابـه بـه صـورتی کـه
رومیان برای طبقهبندی مباحث خطابه به کار گرفتهانـد ،در کتـاب ارسـطو دیـده
نمیشود ،امّا از مجموعة سخنان ارسطو مـیتـوان نظریـههـای او را دربـارة ارکـان
خطابه استخراج کرد.
2ـ .2رکن ابداع از نظر ارسطو
2ـ2ـ .9برهان هنری و برهان غیرهنری
دو کتاب اول از سه کتاب خطابة ارسطو ،به رکن ابداع اختصـاص دارد .مقصـود از
رکن ابداع شیوههایی است که خطیب میتواند از آن طریـق برهـانهـای خـود را
خلق کند .ارسطو معتقد است که خطیب از دو راه میتواند بر تصمیماتِ مخاطبان
تأثیر بگذارد .9 :برهان غیرهنری یا غیرفنّی 9که مجموعه عوامل و شـواهدی اسـت
که از کنترل خطیب خارج است؛  .5برهانِ هنری یا فنّی 5که خطیب خـود آنهـا را
فراهم میآورد ( .)1.2.2در واقع برهان غیرهنری شرایطی است که از پیش وجـود
دارد و خطیب ناگزیر با آنها دستوپنجه نرم میکند ،ماننـد :شـهادت شـاهدان یـا
. inartistic proof
. artistic proof

1
2
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مستندات موجود ،امّا برهان هنری در حقیقت ابزار کار خطیب به شمار مـیآیـد و
مجموعة استداللها ،قیاسها ،استنتاجها ،استقراءها و مثـالهـا را در برمـیگیـرد.
کتاب اول و دومِ خطابة ارسطو برای تبیین ماهیت برهان هنری تنظیم میشـود و
او از این برهانها بهتفصیل در این دو کتاب سخن مـیگویـد کـه در واقـع هسـتة
مرکزی استدالل در فن خطابه است.
ارسطو برهان هنری را با سه شیوة عمده مرتبط میداند؛ او ایـن سـه شـیوه را
(توسـل بـه
ّ
برای اقناعِ مخاطب پیشنهاد میکند .این شیوهها عبارتند از .9 :اعتبار
(توسـل
ّ
برداشت مخاطبان از شخصیت و نفوذ خطیب)9؛  .5برانگیختن احساسـات
8
(توسـل بـه قـوای عقالنـی مخاطبـان)
ّ
به احساسات مخاطبان)5؛  .8اقنـاع عقلـی
( .)1.2.3ارسطو هر یک از شیوههای اقناع را در ژانرهای سـهگانـة خطابـه ،یعنـی
ژانرهای مشاجرات ،2مشاورات 7و منافرات ،6بررسی میکنـد .از دیـد پژوهشـگران،
مجموعة این مباحث در کتاب خطابه ،رکن ابداع را از منظر ارسطو دربرمـیگیـرد
( .)Richards, 2008: 41-53; Kennedy, 1963: 87-102در ادامه برای تبیـین بهتـر
نظریة ارسطو ابتدا ژانرهای خطابه را بررسی میکنیم و سپس به ارزیابی شیوههای
اقناع از منظر ارسطو میپردازیم.
2ـ2ـ .2ژانرهای سهگانه از نظر ارسطو
ارسطو در فصل سوم کتاب اول ،خطابهها را بر اسـاس مخاطبـان ،بـه سـه دسـته
تقسیم میکند که عبارتند از :خطابههـای مشـاجراتی ،خطابـههـای مشـاوراتی و
1

. ethos
. pathos
3
. logos
4
. forensic
5
. deliberative
6
. epideictic
2
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خطابههای منافراتی .خطابههای مشاجراتی ،خطابههایی هستند کـه در دادگـاههـا
ایراد میشوند و هد خطیـب در آن ،اجـرای عـدالت اسـت و مخاطبـان کسـانی
هستند کـه بایـد در مـورد واقعـهای در گذشـته قضـاوت کننـد .از طـر دیگـر،
خطابههای مشاورتی ،خطابههایی هستند که در مجامع عمومی ایـراد مـیشـوند و
هد خطیب در آن ،تشویق یا تحذیر مخاطبان بـرای اتخـاذ تصـمیمی در آینـده
است و مخاطبان کسانی هستند که باید در مورد واقعهای در آینده تصمیم بگیرند.
در نهایت ،خطابههای منافراتی ،خطابههایی هستند که در جشـنهـا و آیـینهـای
عمومی ایراد میشوند و هد خطیب در آن ،مدح یا ذم شخص یا چیزی اسـت و
مخاطبان تنها ناظر یا منتقد مهارتهای خطیب در ایراد خطابه هستند.
2ـ2ـ .3شیوههای اقناع از نظر ارسطو
2ـ2ـ3ـ .9اعتبار
اقناع از نظر ارسطو زمانی حاصل میشود که مخاطبان خطیـب را در مقـام فـردی
شایسته و شخصی خیرخواه ببینند .ارسطو اعتبار یا سرشـت خطیـب را مهمتـرین
عامل در اقناع مخاطب میداند و در اینباره مینویسد:
«اقناع از طریق شخصیت خطیـب زمـانی حاصـل مـیشـود کـه
خطیب به گونهای سخن گوید که سخنش او را در خور اعتماد کند؛
زیرا مـا مـردم خیرانـدیش را بـه طـور کلّـی در تمـام موضـوعات و
علیالخصوص در موضـوعاتی کـه دانـش مشخصـی از آن در دسـت
نیست و محل تردید اسـت راحـتتـر و سـریعتـر [از دیگـران] بـاور
میکنیم و این اعتماد ما باید در نتیجة سخن خطیب حاصـل شـود،
نه به واسطة نظری که قبالً نسبت به خطیب داشتهایم» (.)9.5.2
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در حقیقت ،ارسطو معتقد است که اعتباری که خطیب در جریان ایراد خطابـه
به دست میآورد ،مهمتر از اعتباری است که او پیش از آن کسب کرده اسـت .بـه
عقیدة ارسطو ،خطیب معتمـد و صـادق شـانس بیشـتری بـرای تسـلّط بـر ذهـن
مخاطبان دارد .او سه ویژگـی را مُلهِـم اعتبـار در سرشـتِ خطیـب میدانـد ،زیـرا
انسانها به غیر از برهان و استدالل به طور کلّی به سه چیز دیگر اعتماد میکنند:
 .9حسن تدیبر .5 ،9پرهیزگاری .8 ،5حسن نیت.)5.9.7( 8
2ـ2ـ3ـ .2برانگیختن احساسات
به اعتقاد ارسطو «تمام احساساتی که بر افراد تأثیر میگذارد ،بر قضاوت آنها مـؤثر
است» ( .)5.9.8او معتقد است که قضاوتِ مخاطب آنگـاه کـه احسـاس دوسـتی و
رضایت دارد با زمانی که تحتِ تأثیر کینه و دشمنی قـرار مـیگیـرد ،تفـاوت دارد
( .)1-5.9.7در نتیجه اگر احساسات ،قضاوت انسان را تحـتالشـعاع قـرار مـی-
دهند ،میتوانند نقشی کلیدی نیز در موفقیتِ خطیب بازی کنند .اگـر احساسـاتِ
برانگیختهشده متناسب با اهدا ِ خطیب باشند به احتمالِ بسیار فرایند اقناع نیز با
موفقیت همراه میشود .هیجانات با لذّتها یا دردهایی همراهاند که میتواننـد بـه
خطیب کمک کنند تا دیدگاه مخاطب را به گونهای که میخواهد شـکل دهـد .بـا
این وجود ،ارسطو تأکید میکند که احساسـات نبایـد جـای اسـتدالل منطقـی را
بگیرند و قضاوتهای مخاطبان صرفاً بر اساس هیجانات باشد« :نباید با برانگیختن
خشم یا حسادت یا دلسوزیِ قاضی او را از طریق صواب منحر کنیم» (.)1.1.4
به منظور ارائة الگویی برای برانگیختنِ احساسات در فرایند اقناع ،ارسطو سـعی
میکند تا احساساتِ متمایزِ مخاطبان را تا جایی که ممکن اسـت در کتـابِ خـود
1

. practical wisdom
. virtue
3
. good will
2
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برای خطیب روشن سازد .ارسطو به خطیـب توصـیه مـیکنـد ابتـدا سـاختارهایِ
ذهنی مخاطبان را برای پذیر ِ پیام شناسایی کند ،سپس احساسـاتِ مـورد نظـر
خود را از شادی و غم تا عشق و نفرت در آنها برانگیزد .به عقیدة ارسـطو ،خطیـب
برای این که بتواند احساساتِ مخاطبان را با اهدا خود سازگار کند ،الزم است بـا
پیچیدگیهایِ عاطفیِ انسانها آشنا باشـد و واکـنشهـایِ احتمـالی مخاطبـان را
پیشبینی کند تا با آگاهی از نقاط ضعف و قوت آنها نتیجـة دلخـواهش را کسـب
کند .تقریباً اکثر فصلهای کتاب دومِ خطابه به تعریف و بررسی انواع احساسـات و
ارزیابی خصایص اخالقی قشرهای مختلف اختصاص دارد .در این فصلهـا ،ارسـطو
برای برانگیختنِ احساسات بر شناخت طبایع ،احوال ،غرائز و سجایایِ بشـر تأکیـد
میکند و بدین منظور شرحِ مفصلی از احساس آرامش ،دوسـتی ،دشـمنی ،تـرس،
شرم ،مهربانی ،تـرحّم ،خشـم ،حسـد و رقابـت ارائـه مـیدهـد و سـعی مـیکنـد
چارچوبهای مشخّصی برای هر احساس تعریف کند و محتوایِ مفهومیِ مالزم بـا
آنها را احصا کند .ارسطو همچنین شـرح مفصـلی از خصوصـیاتِ گروههـای سـنیِ
مختلف (برای مثال پیر ،جوان) ارائه میدهد ()2.13.1-2, 2.12.3-5؛ بدینترتیـب،
از نظر ارسطو ،خطابه را باید متناسب با مخاطبان تنظیم کرد و گروه سنی و انـواعِ
نیازها و احساساتِ مخاطبان را شناخت.
2ـ2ـ3ـ .3اقناع عقلی
لوگوس با وجود معناهای متفاوتی که دارد ،9در کتاب خطابـة ارسـطو شـیوهای از
اقناع است که به واسطة برهانِ هنری برای تحـتِ تـأثیر قـرار دادنِ مخاطبـان بـه
 .1لوگوس در دوران باستان به عنوان شکل و صورتی از الهام و وحی تلقی میشد که از طریق الهههـای
شعر به شاعر ،یعنی پیامآور خدایان وحی میشد .پس از دورة کالسیک ،لوگوس به منزلة شکلی از شهود
شناخته میشود که سخنور یا هنرمند آن را خلق و بیان میکند یا در معنای رویکردی عقالنـی بـه کـار
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وجود میآید و بر استداللِ منطقی متکی اسـت .در فصـل آغـازین کتـاب خطابـة
ارسطو صراحتاً آمده است که خطابه به رد یا اثبات یک برهـان یـا دفـاع کـردن از
خــود و مــتهم ســاختن دیگــری اختصــاص دارد و مقصــود خطیــب در وهلــة اول
برانگیختن احساسات قضات نیست ( .)1.1.1, 1.1.4بنـابراین ،مـیتـوان از همـان
ابتدای رسالة خطابه دریافت که به اعتقاد ارسطو قواعد خطابه بیشتر بر پایة برهان
و قیاس خطابی استوار است تا بر لفّاظی و فریبکـاری و صـنعتپیشـگی (-9.9.98
 .)99باری اگرچه ارسطو صراحتاً تمایل خود را به اقناع از طریق قیاس و اسـتدالل
اذعان میدارد ،امّا از لحاظ نظـری نمـیتوانـد از بررسـی دیگـر شـیوههـای اقنـاع
خودداری کند ( .)9.5.7با وجود این ،آنچه ارسطو را از دیگر نظریهپـردازان خطابـه
متمایز میکند ،تأکید فراوان او بر استدالل منطقی و رو های اقناعی است که از
آن طریق حاصل میشوند.
از نظر ارسطو برهانها را میتوان از طریق الگوهای انتزاعی استنتاج بـه دسـت
آورد که او آنها را مواضع یا جایگاهها 9میخواند ( .)Leff, 1978: 22ارسطو مواضـع
را به دو دستة مواضع عام 5یا مواضع مشترک و مواضـع خـاص 8تقسـیم مـیکنـد.
منظور از مواضع عام ،خطوط انتزاعی استدالل است که در برابـر طیـف وسـیعی از
سؤالهای اخالقی ،علمی و سیاسی مشترک هستند و قضایایی که از مواضـع عـام
به دست میآید هیچ اطالع خاصی دربارة هیچ علم یا واقعیتی به دست نمیدهنـد
و از طر دیگر مقصود از مواضع خاص ،مواضعی است که مختص ژانرهای خطابـه

میرود که برای شناخت جهان باید به کار گرفته شود .در فرهنـگ اسـالمی ،لوگـوس بـه معنـای کلمـة
االهیه که به انسان کامل وحی میشود ،یکی از مفاهیم پیچیده و گستردهای است که در عرفان اسـالمی
از آن برداشتهای گوناگون شده است.
1
. topics
2
. common topics
3
. special topics
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است ،یعنی ژانرهای مشاجرات ،مشاورات و منافرات؛ قضایایی که از مواضع خـاص
به دست میآید ،مأخوذ از مقدّمات مربوط به یکی از دانشهـا اسـت .مواضـع عـام
استداللهای از پیش ساختهشده یا فرضیههای ذاتی نیسـتند و مـواد اسـتدالل را
فراهم نمیکنند ،بلکه تنها مجموعهای از ساختارها را ارائه میدهند که رابطههـا را
مشخص میسازد؛ برای مثال ،شباهت ،تفاوت ،مرتبه ،علّـت و معلـول و تنـاقض از
جمله ساختارهایی هستند که در مواضع عام وجود دارند .از طـر دیگـر ،مواضـع
خاص نشاندهندة باورها و ارز های عموماً پذیرفته شدهای هستند که با هر یک
از ژانرهای سهگانـة خطابـه متناسـب اسـت یـا بـه عبـارت بهتـر ،مواضـع خـاص
چهارچوب موضوعهایی هستند که خطیب با علم به آنها مـیتوانـد در هـر یـک از
ژانرهای سهگانه ،از آنها بحث کند و قضایایی را از بطن آن استخراج کند.
2ـ2ـ3ـ .4قیاس خطابی و مثال
ارسطو قیاس خطابی و مثال را مهمترین ابزارِ منطقی برای اقامة برهان مـیدانـد و
خطیب را به استفاده از این ابزار توصیه میکند .ارسطو مثـال (تمثیـل) را مشـابه
استقراء در جدل و قیاسِ خطابی را مشابه قیاسِ منطقی مـیدانـد و در ایـن بـاره
مینویسد:
«همانطور که در جدل از یک طر استقراء و از طر دیگـر قیـاس و
شبهقیاس وجود دارد ،در خطابه نیز شرایط اینچنین است؛ زیـرا مثـال در
خطابه استقراء [در جدل] اسـت [و] قیـاس خطـابی [در خطابـه] قیـاس
منطقی [در جدل] است .من قیاس در خطابه را قیاس خطابی 9مـینـامم
[و] استقراء در خطابه را مثال 5نام مینهم .و [بـیگمـان] تمـام خطیبـان

. enthymeme
. paradigm

1
2
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اقناع منطقی را از طریق مثال یا قیاس خطابی پیش میبرند نـه بـا هـیچ
چیز به غیر از اینها» (.)1.2.8

بنابراین ،به عقیدة ارسطو هر کس اقناع را بـه موجـبِ برهـان ،عملـی سـازد از
قیاسِ خطابی و یا از مثال استفاده کـرده اسـت .در مثـال ،دلیـلِ یـک قضـیه بـر
تعدادی از مواردِ مشابه آن بنا میشود ولی در قیاس ،امری ابتدا در مقایسه با امور
کامالً متمایز از آن سنجیده میشود و سپس رأی به صحت یا کذب آن میدهنـد.
به باورِ ارسطو اگر خطیب از قیاس بهدرستی اسـتفاده کنـد و از مثـالهـایِ زنـدة
تاریخی و فرضی بهره بگیرد ،خطابة وی نظم و ترتیبِ منطقـی مـییابـد و قـدرتِ
تأثیرگذاری او افزایش پیدا میکند (.)2.22.1,2,3,10, 14, 15
2ـ2ـ .4رکن ترتیب از نظر ارسطو
خطابة مؤثر از نظر معلمان خطابه باید از نظمی منطقی برخوردار باشد و متشـکل
از اجزایی باشد که هر یک کارکرد بخصوصی دارند ،جز در مواردی که خطیـب در
موقعیتی غیرمنتظره ،خطابهای فیالبداهه ایراد مـیکنـد .در یونـان باسـتان گویـا
نخستین معلمان خطابه برای خطابة مشاجراتی این ترتیب را پیشـنهاد کـردهانـد:
مقدمه ،روایت و نتیجهگیری؛ در مقدمه خطیب توجه مخاطبان را به موضوع جلب
میکند و حسن نیت خود را نشان میدهد و در روایت ،موضع خـود را نسـبت بـه
موضوع نشان میدهد و دالیل و برهانهای خود را طرح مـیکنـد و در نهایـت در
نتیجهگیری استداللهای خود را خالصه میکند ( .)Kennedy, 2007: 229ارسـطو
در کتاب سومِ خطابه ،فصلهای سیزده تا نوزدهم ،دربارة ترتیب سخن میگویـد و
در این فصول ،خطابه را به چهار بخش مقدمه ،بیانیه ،برهان و نتیجهگیری تقسیم
میکند .از نظر ارسطو ،در خطابه بخشهای مقدمه و نتیجهگیری اهمیتی ندارنـد،
زیرا چیزی را به اثبـات نمـیرسـانند ،آنچـه در هـر خطابـهای ضـرورت محسـوب
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میشود بیان موضوع و اثبات آن اسـت .ارسـطو در ایـن زمینـه در ابتـدای فصـل
سیزدهم مینویسد:
«هر خطابهای دو بخش دارد ،زیرا در هر سخنی [نخست] باید موضوع
مورد بحث را بیان کرد و [سپس] برای اثبات آن برهان و اسـتدالل آورد.
اگر موضوعی بدون آنکه اثبات شود ،بیان گردد و یا بالعکس اگر موضوعی
بیان شود بدون آنکه اثبات گردد هیچ فایدهای نخواهد داشت ...از ایـن دو
بخش یکی بیانیه خوانده میشود و دیگـری برهـان و درسـت هماننـد آن
است که یـک بخـش مسـأله باشـد و بخـش دیگـر اثبـات آن مسـأله»....
(.)3.13.1-4

ارسطو سپس در فصـلهـای بعـدی ،بخـشهـای مختلـف رکـن ترتیـب را در
خطابههای مشاوراتی ،مشـاجراتی و منـافراتی بررسـی مـیکنـد و در فصـل آخـر
مباحثی کوتاه دربارة بخش نتیجهگیری در خطابه ذکر میکند.
2ـ2ـ .5رکن سبک از نظر ارسطو
رکن سبک در خطابة باستان در حقیقت به مباحث زیباییشناسی و معنیشناسی
اختصاص دارد .ارسطو پس از بررسـی شـیوههـای اقنـاع در کتـاب اول و دوم ،در
کتابِ سومِ به مباحث رکن سبک ،ترتیب و بیان میپردازد .مباحث رکن سبک در
خطابة ارسطو فصلهای دوم تا دوازدهم کتـاب سـوم را در برمـیگیـرد و در ایـن
فصلها به طور کلّی ،رئوس مطالب به گزینش واژهها در فصلهای دوم تا چهارم و
ترکیب واژهها در فصلهای پنجم تا دوازدهـم تقسـیم مـیشـود .در ایـن فصـول،
مباحث ارسطو جامعِ خطابـة شـفاهی و نثـر مکتـوب اسـت و هـر دو قلمـرو را در
برمیگیرد ( .)Kennedy, 2007: 197او بحثِ سبک را ابتـدا بـا بیـان فضـیلتهـا و
رذیلتهای سبکی آغاز میکند .از نظـر ارسـطو ،فضـیلت اصـلی سـبک منثـور در
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مقابل سبک منظوم ،وضوح و روشنی آن است .در فصـل پـنجم ،ارسـطو بـه ایـن
مباحث لزوم صحت دستوری کـالم و حسـن تناسـب را مـیافزایـد و متعاقـب آن
دربارة صنایع استعاره و تشبیه مباحثی طرح میکند .پس از ارسطو ،مجموعة ایـن
مسائل در باب سبک به وسیلة شاگرد وی ،ت وفراستوس 9در رسالهای با نام دربـارة
سبک 5که اکنون در دست نیست ،بـه صـورت جدیـدی تحـت عنـاوین فصـاحت،
وضوح ،آرایههای ادبی و حسن تناسب تنظیم میشود و تقریباً این مباحث بعـد از
ارسطو ،بر اساس طرح ت وفراستوس در اکثر درسنامههای یونانی و رومـی مطـرح
میشود (.)Kennedy, 2007: 197
ارسطو به خـاطر تعهـدی کـه بـه وضـوح و روشـنی کـالم دارد ،تنهـا صـنایع
محدودی را برای سبک خطابه مناسب مـیدانـد کـه بـه تبیـین حقیقـت کمـک
میکنند ،ازاینرو ،در کتاب خطابه برخال درسنامههای رومی ،طوماری بلنـدباال
از فهرست صنایع لفظی و معنوی دیده نمیشـود و ارسـطو در کتـاب سـوم ،تنهـا
صنایع استعاره و تشبیه را بررسی میکند ،صنایعی که به زعـم او باعـث روشـنی،
شیرینی و قوّت زبان میشوند .غیر از این ،ارسطو معتقد اسـت کـه مباحـث رکـن
سبک بیش از آنکه به خطابه اختصاص داشته باشد ،مربوط به شعر است ،زیـرا در
شعر مسألة ابهام و انحرا از زبان هنجار مطرح میشـود ،درحـالیکـه در خطابـه،
خطیب باید سبکی اختیار کند که بیآنکه سخن او تبدیل به شعر شـود ،مخاطـب
را تحت تأثیر قرار دهد و درعینحال زبانش به روشنی و تبیین حقیقت کمک کند
(.)2-8.5.9

. Theophrastus
. On Lexis

1
2
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2ـ2ـ .6رکن بیان از نظر ارسطو
منطقیــان مســلمان ایــن رکــن از توابــع خطابــه را «أالخــذ بــالوجوه» خوانــدهانــد
(نصیرالدین طوسـی ،736 :9817 ،شـهزوری ،286 :9837 ،عالمـه حلـی:9868 ،
 .)513اخذ بالوجوه در واقع دربرگیرندة مباحث هیأتِ لفی یعنی درشـتی ،نرمـی،
تندی و تیزی آن و زبان بدن 9یعنی هیأتِ خطیب است و در این مباحث سخنران
بیشباهت به بازیگر نیست و شاید به همین دلیل در زبـان یونـانی رکـن بیـان در
خطابه و هنر بازیگری هیپوکریسیس 5خوانده شده اسـت (دیکسـون.)81 :9831 ،
ارسطو تنها در ابتدای کتاب سوم ،مباحث اندکی دربارة بیان مطرح میکند:
«[هی ت لفی] آن است که صدا برای بیان هر احساسی چگونه باید به
کار گرفته شود ،صدا گاه باید بلند باشد و گاه باید آهسته باشـد و گـاهی
اوقات نه چندان بلنـد و نـه چنـدان کوتـاه .زیروبمـی صـدا نیـز اهمیـت
فوقالعادهای دارد ،گاهی صدا باید زیر باشد و گاه بم و گاهی میان این دو
با در نظر گرفتن اینکه در هر مورد با چه ضرب آهنگی بایـد بیـان شـود.
[آنان که به رکـن بیـان توجـه داشـتهانـد] همـواره سـه چیـز را در نظـر
میگیرند :صدا ،تغییر لحن و ضرب آهنگ» (.)8.9.2

به اعتقاد ارسطو ،غیر از هی ت لفی ،خطیب در هنگـام ایـراد خطابـه همچـون
بازیگر است و باید به حرکات دست ،سر ،گردن و دیگر اجزای بـدن توجـه داشـته
باشد ،درست همانند بازیگرانی که در نمایشنامه نقش بازی میکنند (.)8.9.5
1

. body language
. Hupokrisis
کلمة  hypocrisyدر زبان انگلیسی به معنای «ریا و دورویی» است و از  hupokrisisیونانی به معنای
بازیگری ،گرفته شده است؛ زیرا در این بازیها بازیگران چنان مینمودنـد کـه کـس دیگـری هسـتند.
hupokrisisدر یونانی به معنای ماسک نیز بوده است ،زیرا بازیگران در یونان با اسـتفاده از ماسـک بـه
قالب شخصیتهای دیگر در میآمدند.

2
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در باب رکن حافظه در کتاب خطابة ارسطو بحثی مطـرح نشـده اسـت و ایـن
رکن از جمله توابعی است که نظریهپردازان رومی به ارکان خطابه اضافه کردهاند.
 .3پس از ارسطو
به نظر میرسد پس از مرگ ارسطو در سـال  855ق.م .کتابخانـه ،یادداشـتهـا و
نسخههایِ او تا حدود دویست سال مفقود بوده است و در نتیجه ،خطابه در دوران
هلنیستی 9چندان تحت تأثیر نظریههای ارسطو نیست .در واقـع ،از زمـان نگـار
کتــاب خطابــة ارســطو تــا نگــار خطابــه بــرای هرنیــوس 5کــه نمونــة تیپیکــال
درسنامههای خطابه در دوران هلنیستی است ،حدود سیصد سال فاصـله اسـت و
مبانی نظری این دو کتاب تقریباً حکایت از سرچشـمههـای فکـری متفـاوتی دارد
(عمارتیمقدم .)93 :9817 ،همانگونه کـه از شـواهد و قـرائن تـاریخی برمـیآیـد،
کتابخانة ارسطو در حدود سال  35یا  38ق.م .به روم رسیده است ،امّـا گویـا ایـن
امر نیز چندان به تأثیر کتابِ خطابه بر درسنامههای خطابـة رومـی و دیگـر آثـار
فلسفی کمک نکرده و رومیان همچنان اصول شناختی خود را معتبر میدانستهاند
( .)Kennedy, 2007: 306به زعم جرج کندی ،محققـان و اندیشـمندان در دوران
1

. Hellenistic
. Rhetorica ad Herennium
این کتاب به ظّن قریب به یقین حدود سال  37ق.م .تألیف شده و تا اواخر قرن پانزدهم به خطیب
برجستة رومی ،سیسرون ،منسوب بوده است .دلیل این انتساب در حقیقت ساختار مشابهی است که این
کتاب با آثار سیسرون دارد و گاه بخشی از گفتههای سیسرون را برای خواننده محاکات میکند .امروزه،
اگرچه انتساب این کتاب به سیسرون شدیداً مورد تردید قرار گرفته ،امّا آثاری که یقین ًا از آن سیسرون
است شباهتهای عمدهای به این کتاب دارند .محققان زبان و فرهنگ التینی در دورة رنسانس متوجه
شدند که بسیاری از جمالتی که کوئینتیلیان در بخش صناعات از خطیب رومی ،کوئینتوس
کورنیفیسیوس ( )Quintus Cornificiusنقل میکند ،در خطابه برای هرنیوس نیز وجود دارد ،به
همین دلیل این کتاب را از کورنیفیسیوس دانستند.

2
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کالسیک تمایل داشتهاند که مواد خام آثار خود را از اسال بالفصل خود بگیرند و
این امر باعث میشده که معموالً از آثار اصیل غافل بمانند ،بـه همـین دلیـل آثـار
رومی اکثراً تحت تأثیر نظریههای ت وفراستوس ،جانشین و شاگرد ارسطو به رشـتة
تحریر درآمدهاند .با این احتساب به ظن قریب به یقین نمیتوان گفت کـه کتـاب
خطابة ارسطو در آن دوران مفقود بوده است ،شاید این کتـاب وجـود داشـته ،امّـا
رومیان به علّت توجه به کتابهـای اخـال ارسـطو از کتـاب وی غافـل شـدهانـد
( .)Kenndy, 1972: 115در ادامه ،به ارزیابی نظریة رتوریکی مدرسـان خطابـه در
روم میپردازیم .در این بررسی کتاب خطابه برای هرنیوس ،آثار سیسرون و کتـاب
تربیت خطیب کوئینتیلیان را معیار قرار دادهایم .مجموعة این آثار در سراسر قرون
وسطی و پس از آن مراجع اصلی رتوریک سنتی هستند.
 .4نظریة رتوریکی رومیان
4ـ  .9رکن ابداع از نظر رومیان
همانطور که پیش از این گفته شد ،رکن ابداع در خطابه فرایند پرور و پـاالیش
برهانها و استداللهاست و خطیب با توجه به ذهنیت و گـرایشهـای مخاطـب و
شواهد و مستندات موجود ،این فرایند را آغاز میکند .ارسـطو در رکـن ابـداع بـه
بررسی شیوههای اقناع میپردازد و این شیوهها را به سه دستة منطقی ،اخالقـی و
احساسی تقسیم میکند .از منظر نظریهپردزان رومی ،فرایند برانگیختن احساسات
و ایجاد اعتبار برهان نیستند ،بلکـه راهکارهـایی هسـتند کـه بـه خطیـب کمـک
میکنند تا بر قضاوت هی ت منصفه تأثیر بگذارد .این اولین تفاوت فـاحش نظریـة
رتوریکی ارسطو و نظریة رتوریکی رومیان است .در حقیقت ،نظریهپـردازان رومـی
بر خال ارسطو ،ساختار خطابه را مهمتر از موضوع خطابه مـیداننـد ،بـه همـین
دلیل مباحث رکن ابداع را ذیل بخشهای مختلف رکن ترتیب بررسـی مـیکننـد
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( .)Quintilian, 1959: VII. 1- 2شمار بخشهای رکن ترتیب در رسالههـای رومـی
متفاوت است ،برای مثال مؤلف خطابه برای هرنیوس ،خطابـه را بـه شـش بخـش
تقسیم میکند ،درحالیکه کوئینتیلیان به هفت بخش معتقد است .از نظر رومیان،
اتوس و پتوس به بخش مقدمه و نتیجهگیری تعلـق دارنـد و لوگـوس کـه برهـان
منطقی خطابه است ،تنها به بخشهای اثبات و ابطال متعلق است .به عبارت بهتر،
رومیان معتقدند که برهان عقلی و منطقی یا لوگوس باید پیکـرة اصـلی خطابـه را
تشکیل دهد و اتوس و پتوس یعنی انگیز بر اساس ایجاد اعتمـاد و بـرانگیختن
احساسات ،در مقدمه و مؤخرة خطابه تعبیه شود (.)Wisse, 1989: 78, 85
رومیان همچنین برای بررسی مواضع خاص ژانرهای خطابه (علیالخصوص ژانر
مشاجرات) از نظام استداللیای استفاده میکننـد کـه نظریـة موقعیـت یـا نظریـة
ایستایی 9خوانده میشود .آنچه نظریة رتوریکی ارسطو را از نظریة رتوریکی رومیان
بیش از هر چیز متمایز میکند ،تأکید نظریهپردازان رومی در رکن ابداع بر نظریـة
موقعیت است .خطیب با تکیه بر این نظریه موضع یا موقعیـت خـود را نسـبت بـه
موضوع دادگاه مشخص میکند .نظریة موقعیت در حقیقـت روشـی اسـت کـه بـه
خطیب کمک میکند تا مهمترین مواضع برهان و استدالل خود را روشـن کنـد و
آن را پـرور دهـد ( .)Herrick, 2005: 98خطیـب بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم،
میتواند مس لة اصلی پروندة قضایی را برای خود حالجی کند و با انتخاب دفاعیـة
مناسب برای دادگاه ،استداللها یا مواضع مناسب با آن دفاعیه را نیـز پیـدا کنـد.
1

. stasis theory/ status theory
نظریة موقعیت را نظریه سکون یا نظریة ایستایی ( )stasisنیز گفتهاند ،زیرا بر اساس این نظریه،
زمانی که موافقت میان ما و طر صحبتِ ما از میان میرود ،حالت سکون و ایستایی به وجود میآید .به
عبارت دیگر درست از زمانی که خطیب موضع خود را نسبت به موضوعی مشخص میکند ،توافق میان
طرفین دعوی متوقف میشود و دو طر دعوی در صدد ارائة برهانها و استداللها برای اثبات موضع
خود برمیآیند.
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مباحث نظریة موقعیت در روم برای یک خطیب زبردست ،احتماالً حکم اظهر مـن
الشمس داشته است ،امّا باید توجه داشت که خطابه به دانشآموزان چهـاردهسـاله
یا پانزدهساله تدریس میشده ،بدینترتیب ،ایـن سیسـتم اسـتداللی بـرای تبیـین
مسأله و موضوع اصلی خطابه به دانشآموزان کمک شایانی مـیکـرده اسـت .ایـن
نظام استداللی دانشآموزان را به مجموعهای از سؤاالت مجهز مـیکـرده اسـت تـا
یک موضوع را از زاویههای گوناگون و متفـاوت ببیننـد .بـه عبـارت دیگـر ،نظریـة
موقعیت جنبههای مختلف استدالل و فرایند تحلیل برهـان را ارزیـابی مـینمـوده
است .برای انجام این مهم ،خطیب سؤاالتی برای روشن ساختن رئـوس مطالـب و
جنبههای اقناعی خطابه مطرح میکرده است .این عمل به خطیب اجـازه مـیداده
است تا ارز اقناعی هر استدالل را بهدرستی و متناسب با موقعیت ارزیابی کنـد.
در نظام موقعیت به طور کلّی چهار سؤال دربـارة اسـتدالل مطـرح مـیشـود ،کـه
عبارتند از:
 .9سؤالهای حدسی یا تخمینی که سؤال دربارة موضوع خطابه است؛
 .5سؤالهای تعریفی که سؤال دربارة تعریف موضوع خطابه است؛
 .8سؤالهای کیفی که سؤال دربارة کیفیت موضوع خطابه است؛
 .2سؤالهای رو شـناختی کـه سـؤال دربـارة رو
چگونگی انتقال موضوع است (.)Quintilian, 1959: III, 6

طـرح موضـوع خطابـه و

اگر خطیبی بخواهـد در چهـارچوب ژانـر مشـاجراتی ،از شخصـی کـه جرمـی
مرتکب شده است ،دفاع کند ،در قالب نظریة موقعیت چنین سـؤاالتی از او انتظـار
میرود .9 :سؤال دربارة موضوع (آیا شخص مرتکب جـرم شـده اسـت )  .5سـؤال
دربارة تعریف (جرم او کوچک است یا بزرگ ) ( .8سؤال دربارة کیفیت) آیـا او در
ارتکاب جرم محق بوده است آیا مجرم از پیش برای ارتکاب جرم آماده بوده است

972

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،5بهار و تابستان 9815

یا در لحظهای خاص مرتکب جرم شده است )  .2سؤال دربارة رو طرح موضـوع
(چنین موضوعی در دادگاه جرم باید بررسی شود یا در دادگاه حقوقی) .با استفاده
از نظریة موقعیت ،خطیب میتواند موضع خود را نسبت به موضوعی مشخص کند
و عالوه بر این ،میتواند یک استدالل را از جنبة ضـرورت طـرح آن و تأثیرگـذاری
آن بررسی کند و مواضعی را که منجر به مخالفت با استدالل میشود ،دریابد .ایـن
کار به خطیب اجازه میدهد که یک پروندة پیچیـده را بـا سـؤالهـایی کـه طـرح
میکند به اجزای مشخصی تقسیم کند و متناسب با این سـؤالهـا اسـتداللهـا را
پیدا کند .همچنین ،نظریة موقعیت کمک میکند که خطیب نسبت به ذهنیـت و
باورهای مخاطبان آگاهی کسب کند .منابع استدالل در نظریة موقعیـت ،مواضـعی
هستند که استداللهایی از پیش طراحیشده به شمار مـیآینـد کـه متناسـب بـا
گونههای مختلف دفاعیة قانونی تنظیم میشوند (.)Cicero, II, 48
4ـ .2رکن ترتیب از نظر رومیان
بخشهای مختلف رکن ترتیب در میان نظریهپردازن خطابـه از قـدیم محـل نـزاع
بوده است .همانطور که پیش از این گفته شد ،ارسطو خطابـه را بـه چهـار بخـش
مقدمه ،بیانیه ،برهان و نتیجهگیری تقسیم میکند و در ایـن میـان تنهـا بیانیـه و
برهان را از بخشهای اصلی خطابه میداند .از دیدگاه نظریهپردازن رومی ،خطابـه
اغلب در عالیترین شکل آن به هفت بخش تقسیم میشـود ،اگرچـه در ایـن بـین
اختال نظرهایی وجود دارد و برخی از نظریهپـردازان بخـشهـای مختلـف رکـن
ترتیب را به پنج الی شش بخش نیز تقسیم کردهانـد .از نظـر کوئینتیلیـان هفـت
بخش اصلی خطابه عبارتند از:
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 .9مقدمه :9در این بخش خطیب موضوع خطابه را طرح میکنـد و مخاطـب را
در فضای ذهنی مناسب قرار میدهد .مهمترین وظیفة خطیب در این بخش جلب
توجه مخاطب است ،به طرزی که مخاطب برای دنبال کردن خطابه از خود شـوق
و اشتیاق نشان دهد .به عقیدة سیسرون ،خطیب میتواند در این بخش از اعتبار و
تجربة خود در زمینهای خاص سخن بگوید و یا با طرح سخنانی دربـارة مخاطبـان
یا قاضی ،رابطة دوستانهای میان خود و آنها برقرار کنـد و حتـی در صـورت لـزوم
خطیب میتواند در آغاز خطابه قصه یـا لطیفـهای بیـان دارد (.)Cicero, 1942: 20
بههرحال ،مقدمه بخشی است که در آن خطیب سعی میکند حسن نیت خـود را
به مخاطب نشان دهد و از نظر رومیان مبحث اتوس یعنی ایجاد اعتبار که ارسـطو
آن را نوعی برهان میدانست ،در این بخش باید تعبیه شود (.)Wisse, 1989: 10
 .5روایت :5در این بخش خطیب از حقایقی سخن میگوید کـه بـه درک بهتـر
موضوع کمک میکند و روشن میسازد که مخاطبـان بایـد دربـارة چـه موضـوعی
تصمیم بگیرند .بخش روایت در واقع مختص به بیان اجمـالی حقـایق مربـوط بـه
موضوع است .کوئینتیلیان معتقد است که بخش روایـت بـا بخـش گـزاره 8همـراه
است و مختص بیان خالصة مباحث و مسائل مورد بحث میشود ( .)XI.2به عقیدة
مؤلف خطابه برای هرنیوس روایت باید مختصر ،واضپ و معقول باشد (.)I.13
 .8تقسیم :2در این بخش خطیب مطالب خود را نـوعی طبقـهبنـدی موضـوعی
میکند تا با این کار موضوع خطابه را ذیل سرفصلهای مشخصی دنبال کند.

1

. exordium
. narratio
3
. propositio
4
. partitio
2
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 .2اثبات :9در این بخش خطیب شواهدی برای اثبات حقایقی اقامه میکند که
در بخش روایت از آن سخن گفته اسـت .اهمیـت ژانـر مشـاجرات در فـن خطابـة
باستان باعث شده است که نظریهپردازان خطابه به بخش اثبات بیش از بخشهای
دیگر رکن ترتیب بپردازند .نظریهپردازان رومی هر یک برای تنظیم اسـتداللهـای
ضعیف و قوی راهکارهای متفاوتی ارائه میدهند .برخی از نظریهپردازان خطابـه در
روم ،از جمله مؤلف خطابه برای هرنیوس ،مباحث رکن ابداع را ذیل بخـش اثبـات
در رکن ترتیب مطرح کردهاند.
 .7ابطال :5در این بخش ،خطیب دعویهـای مخـالف را پاسـخ مـیگویـد و در
صدد رد و تکذیب آنها برمیآید .همچنین ،خطیب ممکن است در ایـن بخـش بـه
منظور دفع دخل مقدّر ،استداللهایی را پاسخ گوید که ممکن است علیه او مطرح
شود.
 .6گریز :8در این بخش ،خطیـب از طریـق مطایبـه و دیگـر رو هـا در صـدد
سرگرم کردن مخاطبان برمیآید یا با آراستن خطابة خود با صنایع بالغـی سـخن
خود را مؤثر میسازد.
 .5نتیجهگیری :2در این بخش ،خطیب مباحث مطرح شده را دوبـاره بـه طـور
خالصه بیان میکند .نتیجهگیری از نظر رومیان شـامل جمـعبنـدی نکـات مهـم،
تأکید بر موضع استدالل و برانگیختن احساسات مخاطبان است .در ایـن بخـش از
رکن ترتیب ،مبحث پتوس مطرح میشود و نظریهپردازان رومی به خطیب توصـیه
میکنند که در پایـان خطابـه ،در صـدد بـرانگیختن احساسـات مخاطبـان برآیـد
(.)Wisse, 1989: 52
1

. confirmatio
. confutatio
3
. digression
4
. peroratio
2
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4ـ .3رکن سبک از نظر رومیان
نیمی از کتاب خطابه برای هرنیوس ،به بحث دربارة رکن سبک اختصاص دارد که
نشان میدهد توجه به مباحث رکن سبک در میـان نظریـهپـردازان رومـی ،رو بـه
تزاید داشته است .قسمتی از کتاب خطابه برای هرنیوس کـه دربـارة اصـل سـبک
باقی مانده است ،قدیمیترین ردهبندی صـناعات ادبـی در زبـان التـین بـه شـمار
میآید .هرچند در این کتاب رکن ابداع همچنان حضـور و سـیطرة آشـکار دارد و
کتاب اول و دوم در این زمینه تألیف شدهاند ،امّا کتاب چهارم تماماً دربارة سـبک
به نگار درآمده و مؤلف ،مباحث رکن سبک را به دو دستة عمده تقسـیم کـرده
است که عبارتند از :انواع سبک 9و کیفیتها .)Cicero, XLV-IVIII( 5انـواع سـبک
از نظر مؤلف خطابه برای هرنیوس و به تبع او دیگر نظریهپردازان رومـی ،بـه سـه
دستة ساده ،میانه و فاخر تقسیم میشـود و نظریـهپـردزان خطابـه در روم سـعی
میکنند ویژگیهای هر کدام از این سبکها را ذکر کننـد .سـبک فـاخر بـر پایـة
ساختاری زیبا و زبانی فاخر با کلماتی تأثیرگذار به وجود میآید؛ سـبک میانـه بـر
پایة زبانی بین زبان فاخر و زبان روزمره پدید میآید و سبک ساده بـر پایـة زبـانی
واضپ و روشن بنا میشود و از زبان روزمره بهره میگیرد .وجه ممیـز سـبکهـا از
نظر رومیان طرز بیان و نحوة ترکیـب جمـالت اسـت ،بـه همـین دلیـل در اغلـب
درسنامههـای رومـی سـبکهـا را از ایـن جهـت بـا یکـدیگر مقایسـه مـیکننـد
( .)Kennedy, 1972: 118پس از خطابه برای هرنیوس ،مسألة انواع سبک بـه یـک
سنت رتوریکی بدل میشود و اکثراً رسالههای خطابه سبکها را برحسب موقعیـت
و نوع واژهگزینی و کاربرد برخی صناعات ،به سـه دسـته تقسـیم مـیکننـد .گویـا
نخستین بار ،ت وفراستوس در اثری که اکنون مفقـود اسـت ،ایـن تقسـیمبنـدی را
. kinds of style
. qualities

1
2
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انجــام داده اســت و نویســندگان بعــدی ایــن مبحــث را از او اقتبــاس کــردهانــد
( .)Kennedy, 1994: 10گزار تفصیلی سبکهای سـهگانـه را در آثـار سیسـرون
میتوان یافت .بعدها مباحث سبکهای سهگانه در ادبیات نیـز وارد شـد و نظریـة
انواع ادبی را به وجود آورد (دیکسون.)58 :9831 ،
در کتاب خطابه برای هرنیـوس ،مبحـث کیفیـتهـا شـامل مباحـث رذایـل و
محاسن سبکی میشود و به طور کلّی سه مبحث عمدة زیبایی ،9انشاء 5و وقـار 8را
دربرمیگیرد .کیفیتها در واقع ویژگیهایی هستند که خطیب باید در هر یـک از
سطوح سهگانة سبکی آنها را رعایت کند یا از آنها بپرهیـزد .ذیـل زیبـایی مسـألة
فصاحت ،روشنی و وضوح کالم مطرح میشود؛ ذیل انشاء فهرستی از رذایل سبکی
از جمله وقفههای مکرّر ،واجآراییهای بیش از اندازه ،تکرار کلمات ،ضـعف تـألیف،
مخالفت قیاس و مواردی از این دست مطرح میگردد و ذیل وقـار مبحـث صـنایع
ادبی طرح میشود .بعدها در میان نظریهپردزان رومی ،ایـن مباحـث حـول محـور
چهار اصل مطرح میشود که عبارتند از :فصاحت ،روشنی و وضـوح کـالم ،حسـن
تناسب و صنایع ادبی.
با رشد خطابه در نظر و عمل در میان رومیان ،بهتدریج به صنایع ادبی بیش از
دیگر کیفیتها توجه شد و کار ردهبندی صنایع ادبـی گـاه بـه مهمتـرین اشـتغال
نظریهپردازن خطابه بدل گشت .مؤلف خطابه برای گایوس هرنیوس ،صـنایع ادبـی
را به دو دسته تقسیم میکند .در این کتاب برای اولـین بـار صـناعات لفظـی کـه
انحرا از نظم طبیعی و قراردادیِ کالم هسـتند و در زبـان قابـل تشـخیصانـد و
صناعات معنوی که به نوعی از شگردهای فردی خطیـب و رعایـت اقتضـای حـال
مخاطب به وجود میآیند و در حقیقت تنظیمکنندة روابط میان خطیب و مخاطب
1

. elegance
. composition
3
. dignity
2
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هستند ،از یکدیگر جدا میشوند و طبقهبندی صنایع ادبی تقریباً در دورههای بعـد
بر مبنای این کتاب حفی میشـود .پـس از خطابـه بـرای هرنیـوس ،کوئینتیلیـان
کتاب هشتم و نهم رسالة تربیت خطیب را به مباحـث سـبک و بالغـت اختصـاص
ِ
میدهد و بیتردید اثر او جامعترین کتاب در باب سبک و بالغت در دنیای باستان
به شمار میآید .کوئینتیلیان نیز همانند مؤلف خطابـه بـرای هرنیـوس آرایـههـای
ادبی را به دو دستة صناعات لفظی و صناعات معنوی طبقهبندی میکند و صـنایع
لفظی را نیز به دو بخش صور خیال یا مجازها 9و صنایع بدیعی 5تقسیم و مباحـث
بسیار مفصل و پیچیدهای مطرح میکند .به طور خالصه ،صنایع بدیعی آرایههـایی
هســتند کــه در آن معنــای هــر کلمــه تغییــر نمــیکنــد ،امّــا نقــش هنــری و
زیباییشناختی کلمه عوض میشود .صور خیال یا مجازها آرایههایی هستند که در
معنایی غیر از معنای حقیقی بـه کـار مـیرونـد و معنـای مجـازی و رمـزی پیـدا
میکنند.
4ـ .4رکن بیان و حافظه از نظر رومیان
پیش از این دربارة رکن بیان از نظر ارسطو سخن گفتیم .در رسالههای رومی نیـز
مباحث رکن بیان که شامل هی ت لفی و هی ت قائل است با دقت نظـر و طـول و
تفصیل بیشتری بررسی میشود ،امّا حافظه رکنی است که تنها پس از ارسـطو بـه
قواعد خطابـه اضـافه مـیشـود و خطیبـان رومـی بـرای تقویـت حافظـة خطیـب
راهکارهایی ارائه میدهند .ازآنجاکه خطیبان از حافظه سخن میگفتهانـد ،حافظـة
قوی برای خطیب یک امتیاز محسوب میشده است .قـدیمیترین مباحـث دربـارة
رکن حافظه در کتاب خطابه برای هرنیوس آمده است .مؤلف در ایـن کتـاب رو
. trope
. figure or scheme

1
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یادسپاری بصری را پیشنهاد میکند ،بـه ایـن ترتیـب کـه خطیـب بایـد اشـیاء و
شکلهای معنیداری در میدان دید بگذارد (.)Cicero, III,XVI, 28
 .5تفاوتها و شباهتهای نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابـه
در روم
خطابــه پــس از ارســطو در یونــان و روم بــا ظهــور اندیشــمندان بزرگــی چــون
ت وفراستوس ،هرماگوراس ،سیسـرون و کوئینتیلیـان وارد مرحلـة جدیـدی شـد و
نظام و انسجام خاصی پیدا کرد و تقریباً در سدههای بعد این انسـجام حفـی شـد.
نظری اجمالی بر درسنامـههـای خطابـه در دوران هلنیسـتی و بعـد از آن نشـان
میدهد که به جای شیوههای اقناع و مواضع قیـاس خطـابی ،نظریـة موقعیـت یـا
نظریة ایستایی ،و به جای تأکید بر موازین عقلی و منطقی ،مبانی زیباییشـناختی
جایگزین قطبهای غالب نظریة ارسطو شدهاند که درسنامههای خطابـة رومـی را
از لحاظ ماهوی از کتاب خطابـة ارسـطو متمـایز مـیکنـد ( ;Kennedy, 1994:82
 .)Murphy, 1974: 31از مهمترین آثار ایـن عهـد ،خطابـه بـرای هرنیـوس ،دربـارة
ابداع ،9دربارة خطیب 5و تربیت خطیب 8است که حتی تا زمـان حاضـر بـه عنـوان
منابعی دست اول دربارة خطابه ،محل رجـوع اسـت .از ایـن میـان ،خطابـه بـرای
هرنیوس و دربارة ابداع اهمیـت ویـژهای دارنـد ،زیـرا در قـرون وسـطی و در دورة
رنسانس ،مورد توجه مدارس قرار میگیرند و به عنوان کتابهای درسـی تـدریس
میشوند ( .)Kennedy, 1994: 121بسیاری از مباحث این دو کتاب ـ که همواره در
قرون وسطی مرجع اصلی تلقی شدهاند ـ تا دورة جدید در کتابهـای خطابـه ،بـه
قوّت خود باقی مانده و همان ساختار حفی شده است.
. De Invention
. De Orators
3
. Institutio Oratoria
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اگرچه اغلب رسالههایی که در این دوران در باب خطابه تألیف شدهانـد ،بـویژه
آثار سیسرون ،همانند کتاب خطابة ارسطو ،مبانی انتقال حقیقت و بازنمود روشـن
واقعیت را رعایت کردهاند و بیشتر بـا تکیـه بـر اهـدا حقـوقی و قضـایی نوشـته
شدهاند ،امّا مجموعة این آثار تفـاوتهـای فاحشـی در نظـام اسـتداللی ،بالغـی و
ساختاری با کتابِ ارسطو دارند .در حقیقت ،ارزیابی فرایند اقناع که ستون فقـرات
نظریة ارسطو است در این دوران به طور کلّی نادیده گرفته مـیشـود و همچنـین
تعریفهای دیگری از خطابه ارائه میگردد .ارسطو در کتـاب خطابـه ،ایـن فـن را
«قوة ذهنی دیدن راههای موجود برای اقناعِ مخاطب در هر مورد خـاص» ()9.5.9
تعریف میکند و به جنبة منطقی خطابه بیشتر اهمیت مـیدهـد ،درحـالیکـه در
مقابل کوئینتیلیان در کتاب تربیت خطیب ،خطابه را دانش بالغت و نیکـو سـخن
گفتن تعریف میکند ( )II, 15-21و به جای منطق و استدالل ،بـر زیبـاییشناسـی
تأکید دارد .این دیدگاه در دوران بعد به تعریف رایج و معیار خطابه بدل میشود و
بهتدریج خطابه به عنوان هر نوع سخن زیبا و نیکو شناخته مـیشـود ( Kennedy,
 .)1994: 182کوئینتیلیان برخال ارسطو ،به جای تأکید بر برهان عقلی بیشتر بـر
تحریک احساسات تأکید میکند .در ابتدای کتاب پنجم ،او از نظریهپردازنی انتقاد
میکند که وظیفة خطیب را صرفاً تعلیم و آموز قلمداد کردهانـد و مـینویسـد:
«نظریهپردازان پیشین باور داشتند که احساسات را باید کنار گذاشت ،زیرا قاضـی
نباید تحت تأثیر ترّحم ،مرحمـت ،خشـم و ماننـد آن از حقیقـت منحـر شـود»
( .)V.1.1کوئینتیلیان با این نظر مخالفت مـیکنـد و معتقـد اسـت بـا بـرانگیختن
احساسات بهتـر مـیتـوان حقیقـت را بـر دروغ غالـب کـرد (.)V.14.29, VI.2.3-6
کوئینتیلیان همچنین معتقد است اگر صنایع بالغی درست و به مقتضـایِ شـرایط
به کار گرفته شوند ،هرگز نقشِ زینتیِ محض ندارند ،بلکه نیرویِ بیـانیِ اثرگـذاری
به شمار مـیآینـد کـه میتواننـد میـزانِ مقبولیـتِ یـک خطابـه را تعیـین کننـد
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(دیکسون .)78 :9831 ،این باورها درست خال باورهای استداللمحور ارسطو در
کتاب خطابه است .اگر ارسطو در کتاب سومِ خطابه تنهـا اسـتعاره و تشـبیه را در
بخشِ سبک مورد بررسی قرار میدهد ،در مقابل نویسندة خطابه بـرای هرنیـوس،
نزدیک به دویست مجاز و صنایع بدیعی را در کتابِ چهارم فهرست میکند و پس
از آن کوئینتیلیان نیز دو کتاب از دوازده کتاب تربیت خطیـب را بـه ایـن صـنایع
اختصاص میدهد ( )Richards, 2008: 47و اکثر قریب به اتفـاق تقسـیمهـایی کـه
بعداً در باب صنایع بالغی انجـام مـیشـود ،متـأثر از ایـن کتـاب اسـت .در واقـع،
مهمترین ویژگی مشترک درسنامههای خطابه در ایـن دوران و پـس از آن ،غلبـة
مبحث سبک بر دیگر مباحث فن خطابه است .جدول زیر به همراه شکلهایی کـه
در ادامه میآید ،به اختصار تفاوتهای نظریة رتوریکی ارسـطو و نظریـة رتـوریکی
رومیان را نشان میدهد.
جدول ( :)9تفاوتها و شباهتهای نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در روم
نظریة رتوریکی ارسطو
تقسیم خطابه به رکنهای ابداع ،ترتیب،
سبک و بیان
بررسی برهان هنری و برهان غیرهنری
در رکن ابداع
طرح شیوههای سهگانة اقناع بر پایة
برهان هنری (اتوس ،پتوس ،لوگوس)
رکن ترتیب :مقدمه ،بیانیه ،برهان،
نتیجهگیری
تأکید بر سبک منثور و وضوح و روشنی
کالم
بررسی مجمل رکن بیان

نظریة رتوریکی رومیان
تقسیم خطابه به رکنهای ابداع ،ترتیب،
سبک ،بیان و حافظه
نظریة موقعیت (بررسی موضوع ،تعریف،
کیفیت ،رو برای ابداع استدالل)
اتوس و پتوس برهان نیستند و باید در مقدمه
و نتیجهگیری تعبیه شوند ،لوگوس به
بخشهای اثبات و ابطال متعلق است
رکن ترتیب :مقدمه ،روایت ،تقسیم ،اثبات،
ابطال ،گریز ،نتیجهگیری
تأکید بر مباحث زیباییشناختی و صنایع
بالغی
بررسی مفصل رکن بیان و حافظه

تحوالت نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم :تفاوتها و شباهتهای نظریة  /...محمد احمدی

قیاس خطابی

فابل
مقایسه

مثال
ژانر مشاجرات
ژانر مشاورات
ژانر منافرات
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مواضع
عام
لوگوس
مواضع
خاص

پتوس

برهان هنری

اتوس

ابداع

قوانین

شاهدان یا شهادت شاهدان
قراردادها

برهان غیرهنری

سوگندها

مقدمه

شکنجه و آزار

بیانیه
برهان

ترتیب

نتیجه گیری
فصاحت و صحت دستوری
حسن تناسب
آرایه ها

سبک

وضوح و روشنی کالم
هی ت لفی
هی ت خطیب

شکل ( :)9نظریة ارسطو

بیان

خطابه از نظر
ارسطو
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استقراء

بخش اثبات و ابطال

استنتاج

ابداع

موضوع
تعریف

نظریه موقعیت

کیفیت
رو

مقدمه
روایت
تقسیم
اثبات

ترتیب

ابطال
گریز

خطابه از نظر
رومیان

نتیجه گیری
سبک فاخر
سبک میانه
سبک ساده

انواع
سبک
سبک

فصاحت
روشنی و وضوح کالم
صنایع معنوی

حسن تناسب
صنایع بالغی

مجازها
صنایع
بدیعی

کیفیت ها
هی ت قائل
هی ت لفی

صنایع لفظی

شکل ( :)2نظریة رومیان

بیان
حافظه
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 .6نتیجهگیری
آنچه امروز در رشتة علوم ارتباطات و دیگر رشتهها تحت عنـوان رتوریـک سـنتی
مطرح میشود ،در حقیقت نظریههای نظریهپردازان خطابه در یونـان و روم اسـت.
اگرچه نخست ،نظریهپردازان خطابه نظریة رتوریـک را مطـرح کردنـد ،امّـا طـولی
نکشید که این اصول در حوزههای دیگری چون نامهنگاری و ادبیات معیار آفرینش
آثار ادبی و غیرابی قرار گرفت .بنابراین ،مبانی نظری رتوریـک سـنتی محـدود بـه
اصول و فنون خطابه نیست .در این مقاله چهارچوبهای نظری رتوریک سـنتی را
از منظــر ارســطو و نظریــهپــردازان خطابــه در روم بررســی کــردیم و تفــاوتهــا و
شباهتهای آن را برشمردیم .نظریة رتوریک سنتی در نظر قدما ذیـل پـنج رکـن
ابداع ،ترتیب ،سبک ،حافظه و بیان مطرح میشود .عقایـد ارسـطو در ایـن زمینـه
تفاوتهای فاحشی با نظریة رومیان دارد که مهمترین آن تأکید ارسطو بـر منطـق
باورپذیر و برهانهای معقول ،اقناع عقلی و وضوح و روشنی کالم است ،درحالیکه
رومیان ساختار یا فرم را مهمتر از موضوع میدانند و بیشتر به مباحث رکن ترتیب
و رکن سبک پرداختهاند ،در نتیجه در نظریة رتوریکی آنها اگرچه همچنان برهـان
منطقــی مبحــث مهمــی بــرای تربیــت خطیــب بــه شــمار مــیآیــد ،امّــا مباحــث
زیباییشناختی و بالغی و همچنین مباحث مربوط به رکن بیان و حافظه رفتهرفته
بر مسائل اقناع عقلی غلبه پیدا کـرده اسـت .درهرحـال اگرچـه نظریـة ارسـطو و
نظریههای رومیان دربارة خطابه تفاوتهای آشکار و شباهتهای اندکی با یکـدیگر
دارند ،امّا محققان معاصر از جمله اندیشـمندان حـوزة علـوم ارتباطـات امـروزه از
مجموع این نظریهها با عنوان نظریة رتوریک سنتی یاد میکنند.
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