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 اجلمهور بني الرتاث البالغي والدراسات البالغية املعارصة

 بن منصور الرتكيإبراهيم 

 القصيمجامعة ، كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية، أستاذ النقد األديب

 هـ(3/3/1442هـ، وقبل للنرش يف9/6/1441 )قدم للنرش يف

  

بني الرتاث البالغي والدراسات البالغية املعارصة. يبدأ  "اجلمهور"يتناول هذا البحث مفهوم  :البحث ملخص

يتناول أمهية اجلمهور يف الدرس البالغي، حيث يؤكد أن ال بالغة دون مجهور. ثم يأيت بعد ذلك البحث بمدخل 

عرض فكرة البحث الرئيسة من خالل قسمني. يعرض القسم األول منهام مفهوم اجلمهور يف الدراسات البالغية 

ديث الرتاث البالغي العريب عن الرتاثية، مبتدئا بعرض ذلك يف الرتاث البالغي اليوناين، ثم يستعرض بعد ذلك ح

اجلمهور. ثم يستكشف القسم الثاين تعريف اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، ويرشح كيف يطابق الكالم 

أحوال اجلمهور، وكيف يطابق اجلمهوُر الكالم أحيانًا. كام يعرض هذا القسم صيغ اجلمهور الرئيسة الثالثة التي 

 .م بعرض أهم اإلضافات التي قّدمتها الدراسات البالغية املعارصةتظهر يف كل خطاب.  ثم خيت

 .اجلمهور، البالغة القديمة، البالغة املعارصة الكلامت املفتاحية:
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Abstract. This research deals with concept of “audience” in traditional rhetoric and contemporary rhetorical 

studies. The paper starts with a preface illustrating the importance of audience in rhetoric and confirming that there 

is no rhetoric without audience. Then, the main idea of the research is presented in two sections. The first section 
explores concept of audience in traditional rhetoric, firstly in Greek traditional rhetoric and secondly in the 

traditional Arabic rhetorical studies. The second section explores the definition of audience in contemporary 

rhetorical studies, explaining how speech should match the audience sometimes and the reverse some other times.  
Moreover, this section shows the three main forms of audience that appears almost in every discourse, and then 

concludes with the most important contributions made by the contemporary rhetorical studies. 
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 مقدمة:

اهتّمت البالغة عرب تارخيها الطويل بدراسة اجلمهور، 

بدءًا من الرتاث اليوناين، ومرورًا بالرتاث العريب، وقد امتّد 

هذا االهتامم إىل الدراسات البالغية املعارصة التي قاربت 

مع  املوضوع بشكل متميز، حيث استفادت من الطرح القديم

حماولة تقديم إضافات نوعية جديدة، وهو ما ستحاول 

السطور القادمة الكشف عنه من خالل مدخل يكشف عن 

موقع اجلمهور يف البالغة عمومًا، ثم يأيت احلديث يف املحور 

األول عن موقع اجلمهور يف دراسات الرتاث البالغي، ثم 

 يتحدث املحور الثاين عن اجلمهور يف الدراسات البالغية

املعارصة. ويف األخري أقدم خالصة بأهم التشاهبات 

واالختالفات بني التصّورين، لبيان ما أضافته الدراسات 

 البالغية املعارصة حول مفهوم اجلمهور.

 

 مدخل:  أمهية اجلمهور يف الدرس البالغي 

َتُعّد الدراسات البالغية قديمها وحديثها )اجلمهور( 

، فهو أحد أهم السامت التي عنرصا أساسيا يف الفعل البالغي

العالقة بني البليغ "تتميز هبا البالغة طوال تارخيها؛ إذ تأخذ 

 ,Borchers) "واجلمهور أمهية مركزية يف النظرية البالغية

11p , 2018.) 

هذا األمر جيعل البالغة عملّية اتصالّية تواصلّية، فالبالغة 

تستحرض أطراف االّتصال الثالثة: املرسل والّرسالة 

واملستقبل. إّنه ال ُبّد من التأكيد عىل أّن وجود املستقبِل 

)املخاَطب أو اجلمهور( يعّد ركنًا رئيًسا يف الّتصورات 

توّجه إىل م -رة بالرضو –البالغّية، فكّل فعٍل بالغّي هو 

بدون مجهور لن تكون هناك "مجهور. وهلذا يمكننا اجلزم أنه 

بالغة، إذ يعّد فهم اجلمهور أساسيًا لفهم البالغة. فإذا مل نفهم 

متى وكيف وملاذا يتأثر اجلمهور بالفعل التواصيل، وإذا مل نر 

كيف َيقبلون أو يرفضون الرسائل البالغية فنحن إذن مل نفهم 

 (.Kjeldsen, 2018, p 1)"البالغة

إن كون البالغة قائمة عىل اإلقناع يستلزم كوهنا موجهة 

إىل مجهور، حتى وإن كان اجلمهور هو املتكلم نفسه، فمن 

أن يكون الرجل مجهور نفسه، عرب أفكاره الداخلية "املمكن 

التي يزرع هبا أفكارًا أو صورًا حمددة ختلق التأثري املأمول يف 

 (.   ,38p   9691Burke)"نفسه

ويأخذ اجلمهور دورًا مركزيًا يف الرؤية التي طرحها 

بريملان وتيتكا، وهلذا يظهر إرصارمها املتكرر عىل أن قوة 

احلجاج إنام تنبع من اجلمهور، وأننا يف تقييمنا احلجج جيب 

 ر نظر أوال وبشكل رئييس إىل اجلمهوال

(Perelman, 2013, p30 وذلك ألننا  .)" عن عندما نتحدث

فعالية االحتجاج فإن هذا يتضمن االهتامم باجلمهور، إذ 

احلجج ال تلقى يف فراغ، فالنجاح يعتمد يف النهاية عىل تقبّل 

 .( ,6p  ,2005Zarefsky) "اجلمهور للحجاج

ومن جهة أخرى، إذا نظرنا إىل مقصد الفعل البالغي يف 

الدراسات املعارصة، فإننا سنجدها تؤكد أن هذا الفعل 

هيدف إىل  - Lloyd Bitzerكام يذكر لويد بيتزر -غي البال

إصالح عيوب الواقع أو تغيريها، وذلك عرب توجيه اخلطاب 

إىل أولئك األشخاص الذين يملكون القدرة واإلمكانية عىل 

 التغيري، وهذا يعني أن البالغة تستلزم وجود اجلمهور دائامً 

(8, 7, p 1968, Bitzerألن اجلمهور هو املستهد ،) ًف أوال

 باخلطاب، والقادر ثانيا عىل إحداث التغيري املطلوب.

وجود اجلمهور هو العنرص الذي يمّيز البالغة من "إن 

أشكال التعبري التواصيل املجرد، كقولنا مثاًل: )آي( عند 

ارتطام أصابع القدم، أو قول )واو( عند اإلعجاب بعمل 

تعبريية (، فهذه األشكال ال ,18p , 2012Palczewski)"فني

ليست موجهة إىل مجهور، ومن ثم فإهنا ال تدخل ضمن 

 البالغة.

وحيّدد وجوُد اجلمهور كوَن االتصال فعاًل بالغيًا أو غري 

ُيَعّد كل فعل بالغي اتصاالً، ولكن ليس كل "بالغي، إذ 

اتصال فعالً بالغيًا، فاجلمهور خاّص باالتصال البالغي 

التمييز بني فقط، وهو العامل الرئييس يف 

(. إن لكل اتصال أربعة Lundberg, 2008, p 11)"االثنني

أركان رئيسة، هي: املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة، 

ويمكن أن َنُعّد بعض العمليات احليوية اجلسمية شكالً 

اتصاليًا، فعندما نكون جائعني مثاًل فإن املعدة اخلالية ُتعّد 

 الدماغ الذي ُيعد )املرِسل( الذي يبعث إشارات إىل

)املستقبِل(، وذلك عرب النظام العصبي الذي يعد )الوسيلة(. 

هذه اإلشارات يفهم منها الدماغ وجود اجلوع، وهذه هي 

)الرسالة(. لقد حتققت يف هذا املثال أركان العملية االتصالية 

األربعة: املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة، ولكنه ال يعد 
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 لغياب اجلمهور عن هذا الشكل من االتصال اتصاالً بالغياً 

 (.Lundberg, 2008, p 12احليوي )

ونظرًا هلذه األمهية التي يأخذها اجلمهور يف طبيعة 

البالغة، سنحاول يف السطور القادمة تسليط الضوء عىل 

 اجلمهور يف الدراسات البالغية القديمة واملعارصة.

 

 غياملحور األول:  اجلمهور يف الرتاث البال

أعطت الدراسات البالغية الرتاثية )اليونانية والعربية( 

اجلمهور اهتاممًا كبريًا، فقد رّكزت البالغة يف بداياهتا 

اليونانية، وحتديدًا عند أرسطو، عىل كيفية استعامل اللغة 

 ,Aristotleللتأثري يف السامعني جتاه قبول فعل أو رفضه )

p vii ,1926مع واملخاطب (، وهو ما يعني حضور السا

 بوصفه عنرصًا رئيسًا يف كل فعل بالغي. 

وقد ظهر استحضار أمهية مالءمة الكالم ألحوال 

اجلمهور يف زمن اليونانيني، حيث إن هذه الفكرة كام يقرر 

جلية يف الرتاث اليوناين خاصة يف "د.محادي صمود تبدو 

كتاب )اخلطابة( ألرسطو، حيث فّصل القول يف أنواعها 

، وحّدد لكل نوع معامل لتعّذر اإلطار النظري ومقاماهتا

الشامل هلا، فجاءت متطلبات اخلطابة االستشارية أو احلفلية 

خمتلفة عن متطلبات النوع القضائي، وهذه بدورها خمتلفة عن 

، 213، ص1999صمود، )"متطلبات اخلطابة االستداللية

214.) 

ع إن أرسطو يرّكز عىل أن وظيفة البالغة تتمثل يف إقنا

 ، وحيث إن اخلطابة يف نظره تظهر يفاملخاطبني والتأثري فيهم

ثالثة أنواع )قضائية وحفلية واستشارية( تتحدد حسب نوع 

(، فإن 16، ص 1979أرسطو، اجلمهور املستمع للخطبة )

كل نوع من هذه األنواع يستلزم يف نظره طريقة خاصة للتأثري 

 واإلقناع؛ ليطابق هبا البليُغ اجلمهوَر.

ذلك يأخذ اجلمهور اهتاممًا واضحًا يف الرتاث البالغي وك

ولعّل أوضح حديث الستحضار اجلمهور عند علامء العريب، 

البالغة العربية ما يذكرونه يف )أرضب اخلرب(، وذلك من 

هـ( عندما التقى بأيب 256خالل قصة الفيلسوف الكندي )

 إين أجد يفهـ(، حيث قال له الكندي: 286العباس املربد )

عبداهلل قائم، وإن عبداهلل قائم،  يقولون كالم العرب حشوا؛

بل املعاين "وإن عبداهلل لقائم، واملعنى واحد، فرد املربد بقوله: 

خمتلفة؛ فعبداهلل قائم إخبار عن قيامه، وإن عبداهلل قائم جواب 

عن سؤال سائل، وإن عبداهلل لقائم جواب عن إنكار 

 (.45 /1، 1406الصعيدي، )"منكر

فهذه املقولة تدل عىل أن اجلمهور حارض بوصفه عنرصًا 

مهاًم، حيث ُيراعى يف الكالم النظر إىل وضع اجلمهور 

املخاطب وأحواله، فيصاغ الكالم طبقًا لتلك احلال التي 

يظهر عليها هذا املستمع، فهناك فرق يف الصياغة بحسب 

حال اجلمهور/ املخاطب، فإذا كان اجلمهور خايل الذهن فال 

يتضمن الكالم أية مؤكدات، وإن كان شاّكا أو مرتددًا تضمن 

الكالم مؤكدًا واحدًا، وإن كان منكرًا تضمن الكالم أكثر من 

مؤكد. ويف هذا تأكيد عىل حضور اجلمهور يف تصّورات 

البالغيني العرب، وتأثري نوع اجلمهور يف طبيعة الصوغ 

 البالغي.

طابقة الكالم من هنا جاء اهتامم البالغة العربية بم

للجمهور واضحًا وجليًا، ويظهر ذلك عرب اهتاممها بـ 

)املخاَطب( و)السامع(، وتأكيدها رضورة مطابقة الكالم 

مقتىض احلال. إن علامء البالغة العربية يؤكدون رضورة 

مطابقة الصوغ البالغي حلال املخاطب، فالكالم مع الذكي 

، 168ص  1987السكاكي، يغاير مقام الكالم مع الغبي )

(، وخطاب )العامة( يفرتض به 45 /1، 1406والصعيدي، 

 /1، 1985اجلاحظ، أن خيتلف عن خطاب )اخلاصة( )

 (. 47و 46، ص 1995، وضيف، 136

وقد أّكدت البالغة العربية رضورة دراسة سامت 

اجلمهور ألخذها بعني االعتبار عند الصياغة البالغية، حيث 

ني العرب قد نصوا عىل رضورة يؤكد أحد الباحثني أن البالغي

النظر إىل املخاطب من حيث حالته النفسية، ومستواه الثقايف، 

 13، ص 1429 -العليوي،وجنسه )ذكرًا أم أنثى؟(..الخ )

- 32) . 

وقد زعم بعض الباحثني العرب املعارصين أن البالغة 

العربية مل تراع إال اجلمهور الغريي/ املخاطب، وأمهلت ذات 

يث يذهبون إىل أن علامء البالغة العربية قد اهتّموا املتكلم، ح

باجلمهور الغريي، ومل ينظروا إىل الذات بوصفها مجهورًا، 

حيث يقّررون تركيز الرتاث البالغي عىل اجلمهور املخاطب 

فقط، وأهنم مل يلتفتوا إىل حال املتكّلم، ولذا فإن الدواعي 

 –التعبري ودقائقه  البالغية التي ُيرِجع إليها البالغيون أرسار
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ترجع يف معظمها إىل مراعاة  -حسب ما يرى هؤالء الباحثون

حال املخاطب. ومن هنا يعيب بعض هؤالء الدارسني عىل 

البالغة العربية عدم اهتاممها بمنشئ اخلطاب اللغوي، 

الرتكي ودوافعه التي دفعته إىل اختياراته األسلوبية والبالغية )

 (. 9-6، ص 1434، 

ذه الفكرة كثريًا بشكل جيعلها تتواتر عند كثرٍي وتظهر ه

، 1996الربيعي، من الدارسني، مثل الدكتور حامد الربيعي )

(، والدكتور حممد عبداملطلب الذي يعزو ذلك إىل 715ص 

نشأة البالغة يف أحضان اإلعجاز القرآين، فمن غري املمكن 

احلديث عن الدواعي  -كام يرى هو –من ِقبل البالغيني 

بالغية املتعلقة باملتكلم يف كالم اهلل عز وجل، احرتامًا ال

وإجالال هلل جل وعال، وُبعدًا عن اخلوض والتقّول عىل اهلل 

(. وهذا الرأي 212ص 1997عبداملطلب، بغري حق)

والتعليل يقول به أيضًا الدكتور مهدي صالح السامرائي 

 (.72، ص1977السامرائي، )

اطب يقول به بالغيون والقول بغلبة مراعاة حال املخ

معارصون آخرون، لكن مع ذكر تعليل آخر، حيث يذهب 

الباحث أمحد أبو زيد إىل هذا القول، مرجعًا ذلك إىل نشأة 

البالغة يف أحضان املعتزلة الذين كانوا يستخدمون البالغة يف 

ن أ  -حسب هذا الرأي –املناظرات واإلقناع، لذا كان طبعيًا 

طب ال املتكلم بغية التأثري عليه يراعوا فيها حال املخا

 (.110، ص 1986وإقناعه. )أبو زيد، 

وهذه األقوال نحرتم قائليها شديد االحرتام إال أن 

احلقيقة تبدو خالف ذلك، ألن اجلمهور الذي يمكن أن يوّجه 

له البليُغ اخلطاَب يمكن أن يكون غرييًا )الناس( أو ذاتيًا 

 )النفس(. 

ذي يرد يف تعريف علامء البالغة هذا يعني أن )احلال( ال

ال ُيقَصد به حال املخاطب فقط؛ بل يشمل حال املتكّلم 

أيضًا. وقد أثبت الدكتور مجيل عبداملجيد خطأ هذا الزعم 

عمليًا وبشكٍل إحصائي، وذلك عندما وقف مع أحوال 

املسند إليه للنظر يف دواعيها البالغية، أهي راجعة إىل املتكلم 

ص إىل أن الغالبية العظمى من هذه أم املخاطب؟ وخل

الدواعي ترجع إىل املتكلم، وليس إىل املخاطب )عبداملجيد، 

 (.35، ص 2000

ه ُيستحرَض في -ء البالغةيف نظر علام -إن الكالم  

اجلمهور املخاطب إذا كان يستهدف مستمًعا أو مستمعني 

معينني، فهنا جيب أن يراعي حاهلم، كام يف قصائد املديح التي 

 ُتلقى بني يدي اخللفاء، كقول الشاعر:

ــِرُب   ما بَاُل َعيْنَِك منها املاُء َينَْسكُِب  ــ ــ  َكأَنَُّه ِمْن ُكىًل َمْفِريٍَّة َسـ

 (10، ص1995)ذو الرمة،  

فاالستفتاح هبذا اخلطاب يف مدح اخلليفة يبدو أمًرا فًجا 

لكن لو كان الشاعر يقوله يف املناجاة بينه وبني  غري مقبول،

نفسه لكان مقبوالً، لكن اخللل جاء من استعامله خطاَب 

النفس الداّل عىل اللوم والعتاب يف مقام استفتاح احلديث إىل 

ولذا أغضب اخلليفَة هذا فرد عىل الشاعر، وقال: بل الغري.  

 عينك أنت.

 ومثله قول جرير:

 غرُي صاِح  كَ فؤادُ أَتْصُحو أْم 

  

واِح   ــك بالرَّ ــ  عشيَّة همَّ صحُب

 (87)جرير، د.ت، ص   

فهذا االستفهام أيضًا غري مناسب حلال املخاطب، فهو 

يوهم ظاهريًا اهتاَم اخلليفة بالنوم والغفلة، صحيح أن الشاعر 

خياطب نفسه عىل طريقة التجريد، ولكن هذا االستفتاح يف 

قصيدة ُتلقى بني يدي اخلليفة يبدو غري مطابق ملا يقتضيه 

 احرتام اخلليفة وتقديره، ولذلك غضب اخلليفة.

فإذا كان الكالم ُيلقى إىل معني )فرٍد أو مجاعة( كخطبة 

اجلمعة مثاًل فإن الواجب أن يطابق الكالُم حاَل هذا املخاطب 

أو املخاطبني املعينني. أما إذا كان الكالم إبداعًيا انفعالًيا يعرّب 

به األديب عن ذاته ومكنونات نفسه فإن اجلمهور هنا هو 

حيرص يف الكالم عىل أن يطابق ما املتكلم نفسه، ومن ثم فإنه 

 تقتضيه حاله هو.

هـ( يف تطبيقاته يدرك ذلك متامًا، 538ونرى الزخمرشي )

َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة وذلك عند حديثه عن قوله تعاىل: 

[، فقد 68-67]طه:  ُموَسى. ُقْلنَا اَل خَتَْف إِنََّك َأْنَت اأْلَْعىَل 

بالتأكيد وزيادة الضمري  "إنك أنت األعىل"جاء قوله: 

املنفصل )أنت( وتعريف اخلرب بالالم، ملطابقة حال املخاطب، 

فإن موسى ملا رأى سحر السحرة خيش أال يتمكن من 

هزيمتهم، فخاطبه اهلل هبذا اخلطاب؛ ليطمئنه، ويبث الثقة يف 

 /3، 1407الزخمرشي، ) "قلبه؛ لتقرير غلبته، وقهره هلم
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حال املخاطب، واجلمهور هنا هو  (. فهذا قد روعي فيه74

 الغري.

ا وعندما قِدم السحرة قبل ذلك سألوا موسى فقالوا:  إِمَّ

ا َأْن َنُكوَن َنْحُن املُْْلِقنيَ  [، ففي 115]األعراف:  َأْن ُتْلِقَي َوإِمَّ

ما يدّل عىل رغبتهم أن يلقوا قبله، من تأكيد "قوهلم هذا 

الزخمرشي، )"ربضمريهم املّتصل باملنفصل وتعريف اخل

(. وهذا يعني أن هذه اخليارات البالغية يف 140 /2، 1407

كالم السحرة روعي فيها حال املتكّلم، فقد دّلت عىل رغبتهم 

يف اإللقاء قبل موسى عليه السالم، فاجلمهور الذي جاء من 

أجله هذا الصوغ البالغي هو النفس، ومن هنا نقول إن 

قتضيه حال املخاطب وحال البالغة هي مطابقة الكالم ملا ت

املتكلم عىل حٍد سواء، وأن البالغة العربية ترى بأن اجلمهور 

يمكن أن يكون هو الغري أو الذات. وهي هبذا تّتفق مع ما 

 طرحته الدراسات البالغية املعارصة.

هذه هي أبرز األفكار التي يمكن اإلشارة إليها يف عجالٍة 

مهور، وننتقل يف حول ما ورد يف الرتاث البالغي عن اجل

السطور القادمة للحديث عن اجلمهور يف الدراسات البالغية 

 املعارصة.

 

 املحور الثاين:  اجلمهور يف البالغة املعارصة

سأحاول يف هذا املحور تسليط الضوء عىل موقع 

اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، وذلك من خالل 

 العناوين اآلتية:

 مفهوم اجلمهور -

 أحد الباحثني إىل حدوث كثرٍي من االلتباس يف يشري

حتديد مفهوم )اجلمهور( يف الدراسات البالغية، فهذا املفهوم 

رغم ِقَدمه يف الرتاث البالغي إال أنه يعني أكثر مما نتوقع، فقد 

نظّن أننا نعرف عاّم نتكّلم بالتحديد، ولكن الواقع خالف 

 (. Park, 1982, p 248ذلك. )

وربام كان الشائع يف الذهن إطالق اجلمهور عىل ذلك  

احلشد من الناس الذي يشهد اخلطاب املُلقى، ويستمع إىل 

البليغ وجهًا لوجه، ولكن هذا املفهوم تعّرض إىل االهتزاز يف 

إن التقنيات اإلعالمية "ظل ثورة االتصاالت احلالية، 

 سمحت لنا بتجاوز حدود احلضور واملسافة والزمان...

وفرضت قوة تفاعلية جلامهريها حُتّدد ما يمكن للناس فعله 

 ,Karen, 2003)"أثناء اندماجهم مع التقنيات اإلعالمية

p14 قدرة وسائل اإلعالم اجلامهريية عىل خماطبة أعداد "(. إن

ال حرص هلا من البرش يف الوقت نفسه متجاوزة قيود املكان 

نشطة البرشية يف كان هلا تأثري بالغة اخلطورة يف معظم األ

(. لقد صار 513، ص2013)عبد اللطيف، "القرن العرشين

من املمكن أن ُيوّجه اخلطاب يف الوقت احلارض إىل اجلمهور 

..الخ، مما جعل  الغائب، كام يف التلفزيون واإلذاعة واإلنرتنت

تقديم مفهوم حمدد منضبط للجمهور يف ظّل ذلك أمرًا 

 إشكاليًا. 

إذن خيّص أولئك الذين حيرضون مل َيُعد اجلمهور 

اخلطاب، فلم يعد مرتبطًا باحلضور أو الغياب، وهو ما 

يكشف عن احلاجة إىل تقديم مفهوم علمي منضبط 

 للجمهور.

ويرتّكز اهتامم الدراسات البالغية املعارصة كثريًا عىل 

، وهو -ليس أي مجهوٍر كانو-حتديد )اجلمهور البالغي( 

تحقيق مقاصد الفعل البالغي ذلك اجلمهور الذي يرتبط ب

وإنجاز أهدافه. وإذا شئنا صوغ تعريف لـ)اجلمهور البالغي( 

جيمع التصورات الواردة يف عدد من الدراسات البالغية 

املعارصة فإنه يمكن القول إن )اجلمهور البالغي( هو )تلك 

ه إليهم اخلطاب القابلني للتأثر به أو  املجموعة أو األفراد املُوجَّ

 يف نتائجه(. وهذا التعريف كام هو واضح يرّكز عىل التأثري

جانبني مهّمني يف حتديد معنى )اجلمهور البالغي(، هذان 

اجلانبان مها: االستحضار والفعالية، حيث يشري إىل 

االستحضار قولنا يف التعريف )املُوّجه إليهم اخلطاب(، 

لتأثري ويشري إىل الفعالية قولنا: )القابلني للتأثر باخلطاب أو ا

يف نتائجه(. وسنرشح هذين العنرصين: )االستحضار 

 والفعالية( يف السطور اآلتية.

 

 أوالً: االستحضار

ُيقصد بـ )االستحضار( هنا أن يستحرض البليغ َمْن يتّجه 

إليهم بخطابه، بحيث يضع يف ذهنه توجيه اخلطاب إىل الفئة 

د عىل التي تتحّقق من خالهلا مطالب الفعل البالغي. والتأكي

فكرة )االستحضار الذهني( يظهر يف عدد من الدراسات 

 البالغية املعارصة. 
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حيث يؤكد أحد الباحثني هذه الفكرة يف بحث له بعنوان 

اجلمهور مستحرَضًا  addressed)اجلمهور خماَطبًا 

invoked أولئك الذين يتصورون اجلمهور "؟(، إذ يرى أن

ور الكاتب؛ خماَطبًا يؤّكدون الوجود املحسوس جلمه

مفرِتضني أن معرفة مواقف هذا اجلمهور ومعتقداهتم 

(. وهنا يظهر Ede, 1984, p 156)"وتوقعاهتم... رضورية

الرتكيز عىل الوجود املادي للجمهور دون البحث فيام إذا كان 

 اجلمهور )واقعيًا( أم )متخيّاًل(؟. 

أولئك الذين يتصّورون اجلمهور مستحرَضًا، فإهنم "أما 

ون عىل أن اجلمهور يف اخلطاب املكتوب قد ُأنشئ من يشّدد

ع من خياله... حيث يستخدم الكاتُب  الكاتب واخرُتِ

اللغَة ... لتحديد الدور أو األدوار التي يرغب الكاتب من 

 Ede, 1984, p)"القارئ أن يتبنّاها خالل استجابته للنص

(. وهذا الكالم يعني أن اجلمهور )أو القارئ( ُيستدعى 160

إىل النص عرب الدور الذي حياول هذا الكاتب تفعيله يف 

 اجلمهور أثناء قراءهتم النص.

ويسري عىل ذات املنوال أحد الباحثني يف البالغة 

املعارصة، حيث يسأل عرب عنوان جانبي يف كتابه السؤال 

؟( madeأم مصنوع  foundاآليت: )هل اجلمهور موجود 

ن اإلقناع يف البالغة يتطّلب ويؤّكد حتت هذا العنوان أنه إذا كا

مطابقة اجلمهور فهذا يعني وجود اجلمهور قبل اخلطاب، 

ولكنه يؤّكد أيضًا أن البليغ قد يلعب دورًا يف إنشاء اجلمهور 

 . (Lundberg, 2008, p 13-14واستحضاره )

ويتناول بحث ثالث هذه الفكرة عند تأكيده أن معاين  

أوهلا نحو الناس  اجلمهور يمكن أن تظهر يف اجتاهني،

احلقيقيني املوجودين خارج النص الذين جيب مراعاهتم، 

 ,Parkوثانيها نحو النص نفسه واجلمهور املضّمنني داخله )

1982, p 249 .) 

وبناء عىل ما سبق يمكن القول إن حتديد مفهوم اجلمهور 

يف الدراسات البالغية املعارصة يسري يف مسارين 

(Kinneavy, 1992, p 162:) 

مسار حضور اجلمهور، وهيتم هبذا املسار الذين ينظرون  .1

إىل وجود اجلمهور خارج النص، فهو حارض جسديًا 

لسامع اخلطاب كام يف مجهور اخلطب السياسية أو الدينية، 

وهو ما هتتّم به دراسات بالغة اخلطابة قدياًم، ومعظم 

 دراسات )فن اإللقاء( املعارصة.

هبذا املسار غالبًا  مسار استحضار اجلمهور، وهيتم .2

أصحاب النص املكتوب، كام يف دراسات الكتابة 

واإلنشاء والشعر والرسد ونحوها، واجلمهور هنا مجهور 

 ضمني يستحرضه املتكلم يف ذهنه حال إنشاء نصه.

عىل أنه يلزم التأكيد أنه حتى مع ذلك اجلمهور احلارض 

ه، وهذا جسديًا يلزم أن يستحرض البليغ من يّتجه إليهم بخطاب

يكون أحيانًا مجيع احلارضين هم املستقبِل "يعني أنه قد 

املقصود باخلطاب البالغي، ويف أحياٍن أخرى يكون بعض 

احلارضين فقط هم اجلمهور املعنّي بتلك 

 (.  ,179p  ,2012Palczewski)"الرسالة

إن دخول اجلمهور احلارض ضمن مفهوم )اجلمهور 

ذهن البليغ، فإن  البالغي( يعتمد عىل استحضاره يف

استحرضهم البليغ وكانت لدهيم القدرة عىل االستجابة 

 للخطاب فهم داخلون ضمن )اجلمهور البالغي(، وإال فال.

عىل أنه يلزم التنبه إىل أن البليغ قد يقوم أحيانًا باستخدام 

اخلداع والتضليل يف عملية استحضار اجلمهور، ويظهر ذلك 

طاب ظاهريًا إىل مجهور ما وهو عندما يقوم البليغ بتوجيه اخل

يف الباطن يستحرض مجهورًا آخر، عىل طريقة )إياك أعني 

واسمعي يا جارة(. ويظهر مثل هذا يف خطابات الرئيس 

خالل فرتة احلرب  1969األمريكي جون كينيدي عام 

الباردة، عندما خرج ليتحدث إىل الشعب األمريكي عن 

تحرض ظاهريًا هي اهلبوط عىل سطح القمر، فاجلمهور املس

)املواطن األمريكي(، ولكن يقال إن املستهدف الفعيل 

باخلطاب آنذاك هو حكومة االحتاد السوفيتي، حيث هيدف 

هذا اخلطاب الرئايس إىل إرسال رسالة غري مبارشة لالحتاد 

السوفيتي عن القوة األمريكية اجلبارة، فأمريكا إذا وصلت إىل 

ي مكان فوق األرض. وقيل القمر فلن يعجزها الوصول إىل أ

كذلك إن هذا اخلطاب كان يستهدف بشكل غري مبارش 

استنزاف موارد االحتاد السوفيتي بدفعها إىل منافسة أمريكا يف 

غزو الفضاء. وعىل هذا فإن من يستحرضه اخلطاب يبدو 

 خفيًا وغري مبارش.
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 ثانيًا: الفعالية

يسعى إىل يؤكد علامء البالغة املعارصون أن البالغة فعٌل 

إحداث التغيري يف الواقع عرب اخلطاب، فالبالغة يف نظرهم 

(، p1968, Bitzer ,4)"سبيل من سبل تصحيح الواقع"

وهذه الفكرة تؤثر يف تصور هؤالء البالغيني عن املقام، فال 

وإذا مل يستطع "للتغيري،  يعد املقام بالغيًا إال إذا كان قابالً 

لداعي للخطاب، فإن هذا ال اخلطاب إحداث تغيري يف األمر ا

 (.  ,223p  , 2012Palczewski)"يعّد مقامًا بالغياً 

Bitzer ,وبحكم أن اجلمهور هو أحد عنارص املقام )

1968, p7 (، فإن )اجلمهور( ال يعّد مجهورًا بالغيًا إال إذا كان

لديه )الفعالية( التي يستطيع هبا إحداث التغيري الذي ينشده 

يكن اجلمهور قادرًا عىل االستجابة ملطالب  اخلطاب. أما إذا مل

اخلطاب فإنه ال يعّد مجهورًا بالغيًا، وأنّبه إىل أن هذا ال يعني 

أن البالغة املعارصة تشرتط قيام اجلمهور بإحداث التغيري 

املطلوب ليكون مجهورًا بالغيًا، كال ليس هذا هو املقصود، 

ور لالستجابة، ولكن املقصود أهنا تنظر فقط إىل قابلية اجلمه

أي يف كونه قاباًل لالستجابة سواء استجاب أم ال. وهلذا تدعو 

الدراساُت البالغية املعارصة البليَغ إىل رضورة أن يكون 

اجلمهور هو تلك الفئة التي متتلك القدرة عىل إحداث األثر 

 (.  ,187p  , 2012Palczewskiاملنشود من وراء اخلطاب )

لية اجلمهور يف التعريف الذي ويظهر هذا االهتامم بفعا

يقرتحه بريملان وتيتكا لـ )اجلمهور(، حيث يريان أنه من 

املستحسن تعريف اجلمهور ألغراض البالغة بأنه: تلك "

املجموعة التي يرغب البليغ التأثري فيها من خالل 

(. وهذا يعني أن اجلمهور Perelman, 2013, p19)"حجاجه

ي جمموعة مقصودة قابلة ألن ليسوا مجيع املستمعني، وإنام ه

 تتأثر بام يقوله البليغ.

وهذان العنرصان )االستحضار، والفعالية( يرتبطان 

ببعضهام وال ينفصالن، وذلك أن )االستحضار( ينبني عىل 

)الفعالية(، حيث حيتاج البليغ إىل حتليل أفراد اجلمهور ملعرفة 

يستقبل من لديه القدرة عىل إحداث التغيري، فليس كل من 

الرسالة البالغية يعّد مجهورًا، وبناء عىل معرفة من يمكنه 

إحداث التغيري، أي َمْن يمتلك )الفعالية( املطلوبة، يتم 

ه إليه  )استحضار( هذا النوع املحدد من اجلمهور ويوجَّ

 اخلطاب.

ويمكن توضيح ذلك باملثال اآليت: لنفرتض أن حمارضًا 

س عن )طرق املذاكرة جاء ليلقي حمارضة يف إحدى املدار

الناجحة(. إن عليه يف هذه احلالة أن )يستحرض( الطاّلب 

بوصفهم اجلمهور املقصود، لكوهنم من يملك )الفعالية( يف 

تنفيذ مطالب املحارضة. ولو فرضنا أنه قد حرض هذه 

املحارضة مع الطالب مدير املدرسة وموّظفوها ومعلموها 

)اجلمهور( البالغي يف وعاّمهلا، فهؤالء من )احلضور(، أما 

هذه احلالة فهم طالب املدرسة فقط، وأما الباقون فليسوا من 

)اجلمهور البالغي( حتى وإن حرضوا املحارضة، وذلك 

لعدم استحضارهم يف ذهن املحارض امللقي، وألن تنفيذ 

إنجاز ما يطلبه اخلطاب )الفعالية( بيد الطالب فقط فهم 

 الة.املعنيون باملذاكرة وطرقها الفعّ 

 

 أقسام اجلمهور:  -

اجلمهور قسمني: اجلمهور  يقّسم جوستاف لوبون

املتجانس، واجلمهور غري املتجانس، فاجلامهري املتجانسة هي 

تلك التي تتفق يف أمٍر حمدد، مثل االنتامء السيايس أو الديني، 

أو العميل )كالعسكر أو العامل(، أو الطبقي )كالفاّلحني أو 

األغنياء(. أما اجلامهري غري املتجانسة فهي التي ال يظهر ثمة 

لوبون، . )مة جامعة بني أفرادها، كجامهري الشارع مثالس

 . (158، ص 1999

وقد يبدو توجيه اخلطاب إىل اجلمهور املتجانس أمرًا 

يسريًا نظرًا لوجود قواسم مشرتكة كثرية بني أفراده، ولكن 

توجيه اخلطاب إىل مجهور غري متجانس حيتاج نوعًا من 

البحث عن االهتامم والعناية، حيث يطالب اخلطيب ب

 االهتاممات والقواسم املشرتكة بني املستهدفني.

ومن جهة أخرى يذكر بريملان وتيتكا نوعني من اجلمهور، 

واجلمهور  Particular Audienceمها: اجلمهور املحدد 

Universal Audience(Perelman, 2013, p 31 ،) اجلمعي 

وُيقصد باجلمهور املحدد هو ذلك اجلمهور اخلاص 

باخلطاب، كطاّلب يف فصل، أو حضوٍر يف دار  املستهدف

عبادة...الخ. أما اجلمهور اجلمعي فثمة خالف حول املراد به 

(Tindale, 1999,  p 87 لكن األرجح أن املقصود هبذا ،)

املصطلح كام يرى أحد الباحثني هو استحضار مجيع 

األشخاص الذين لدهيم الكفاءة والتقدير للقضايا حمل النزاع 
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 ,Trappاخلطاب سواء أكانوا حارضين أم غائبني ) عند صوغ

2006. p 147 .) 

وهذا يعني أن اجلمهور اجلمعي هو مفهوم مكّمل 

للجمهور املحدد، حيث إن طلب بريملان وتيتكا مراعاة 

اجلمهور يف طرح احلجج قد خشيا منه عىل ما يبدو أن يؤدي 

حمدد إىل تقديم حجج زائفة أو غري أخالقية عند إقناع مجهور 

(Perelman, 2013, p 31 وحتى يتم التخلص من هذا ،)

املحذور طلب بريملان وتيتكا وضع اجلمهور اجلمعي يف 

االعتبار، أي أن يراعى اجلمهور اجلمعي العام ليكون بمثابة 

 املرجعية القيمية التي حتّدد املقبول من غري املقبول حجاجيًا.

 

 مطابقة اجلمهور:  -

اتفقت الدراسات البالغية املعارصة عىل أمهية مطابقة 

إىل  Adaptionاجلمهور، وهي تنظر يف تناول مفهوم املطابقة 

مسارين رئيسني، ينظر األول منهام إىل )مطابقة اخلطاب 

للجمهور(، يف حني ينظر الثاين إىل )مطابقة اجلمهور 

 للخطاب(.

 

 أوالً: مطابقة اخلطاب للجمهور

ءمة الكالم للسامعني واحدة من أكثر تعّد فكرة مال

األفكار حضورًا يف الدرس البالغي، ذلك أن حتقيق هدف 

إن كل "اخلطاب يرتبط يف كثري من األحيان هبذه املطابقة. 

متكّلم عادة يملك هدفًا عند خماطبة اجلمهور، ويتحقق ذلك 

اهلدف عرب استخدام اللغة والتواصل بشكل مالئم، ومناسبة 

 (. Lundberg, 2008, p 18)"ت اجلمهور اخلاصةحديثه لسام

ولذلك يأيت التأكيد مشّددًا يف الدراسات البالغية 

املعارصة عىل رضورة مطابقة اخلطاب للجمهور، حيث يؤكد 

بريملان وتيتكا رضورة مراعاة اجلمهور عند صوغ اخلطاب 

احلجاجي، حيث يضعان عنوانًا يف كتاهبام عن )مطابقة املتكّلم 

ليس "( يؤّكدان فيه أْن Perelman, 2013, p 23ر()للجمهو

املهم يف احلجاج هو ما يعتقده املتكّلم صحيحًا أو مهاًم، ولكن 

 Perelman, 2013, p) "األهم معرفته رؤى من خياطبهم

(، وهلذا يقّرران أن طبيعة اجلمهور الذي ستطرح عليه 23

احلجج يف نظرمها هي ما حتدد بشكل كبري االجتاه الذي 

ستأخذه احلجج املعطاة، واألمهية التي ستناهلا عند 

 (.  Perelman, 2013, p 30اجلمهور)

إن هذا يعني بأن العامل السياقي يعطي اجلمهور دوراً  

مركزيًا يف الرؤية التي طرحها بريملان وتيتكا، وهذا ما يفرس 

إرصارمها املتكرر عىل أن قوة احلجاج إنام تنبع من اجلمهور، 

تقييمنا احلجج جيب النظر أوالً وبشكل رئييس إىل وأننا يف 

احلجج ال "(.  وذلك ألن Eemeren, 2009, p 49اجلمهور )

تلقى يف فراغ، فالنجاح يعتمد يف النهاية عىل تقّبل اجلمهور 

. ويف هذا تأكيد من بريملان ( ,6p  ,2005Zarefsky)"للحجاج

 وتيتكا عىل رضورة مطابقة الكالم للجمهور.

بيتزر عن فكرة املطابقة عرب تأكيده أن اخلطاب ويتحدث 

جيب أن يأيت استجابة للمقام بنفس الطريقة التي تأيت فيها 

Bitzer ,1968 ,اإلجابة استجابة للسؤال، أو احلل للمشكلة )

p7 إن هذا يعني رضورة وجود التناسب والتالؤم بني .)

أن كل خطاب يأيت إىل "اخلطاب واملقام، وذلك بسبب 

 "بسبب وضع أو مقام حمدد استدعى التلّفظ الوجود

(4, p1968, Bitzer وال يصبح اخلطاب بالغيًا يف نظر بيتزر ،)

إال إذا عِمل عىل صناعة االستجابة املناسبة للمقام الذي 

 (.p1968, Bitzer ,6احتاجه واستدعاه )

وهو َيعّد اجلمهور من عنارص املقام التي جيب أخذها 

Bitzer ,)قيق اخلطاب هدفه املنشود بعني االعتبار لضامن حت

1968, p7) وهلذا نراه يفرق بني اجلمهور البالغي ومجهور .

، حيث إن )8p ,1968, Bitzer(اخلطاب العلمي والشعري 

اجلمهور البالغي هو ما حيتاج إىل مطابقة الكالم له، ألن هذا 

 .هو ما يؤدي إىل إحداث التغيري الذي ينشده اخلطاب

 The "فن اإللقاء"املعارصة يف دراستها  وهتتم البالغة

Public Speaking    ،اهتاممًا كبريًا بمطابقة الكالم للجمهور

 ,Lucasوذلك بسبب كونه عاماًل مهاًم يف تأثري اخلطاب )

2009,  p 94- 114 إن هذه الدراسات ترى بأن اإللقاء هو .)

 ,Audience-Centered (Lucasفن مرّكز عىل اجلمهور 

2009, p 96 وهلذا يأيت التأكيد عىل رضورة االهتامم هبذا ،)

 األمر قبل اإللقاء، وأثناء اإللقاء. 

جيب أن يوضع اجلمهور يف الذهن "أما قبل اإللقاء فإنه 

 Lucas, 2009, p) "يف كل مرحلة من مراحل إعداد اخلطاب

(، وذلك عرب التحليل الديموغرايف )البرشي( للجمهور. 112
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لغاء لتحليل اجلمهور هي النظر إىل إحدى طرق الب"إن 

سامهتم الديموغرافية، مثل: العمر، واجلنس، والدين... 

 Lucas, 2009, p) "واخللفية الدينية أو العرقية أو الثقافية

 (، بغرض مراعاة ذلك عند إنشاء اخلطاب.100

كام أنه البد من االهتامم بمطابقة حال اجلمهور أثناء  

اإللقاء أيضًا، وذلك عرب التفاعل والتجاوب مع استجابات 

اجلمهور وردود أفعاهلم خالل عملية اإللقاء، إذ عىل امللقي 

متأكدًا من إبقاء عينيه مفتوحتني خالل اإللقاء عىل "أن يكون 

(. إن هذا Lucas, 2009, p 114)"تغذية اجلمهور الراجعة

يؤكد حضور اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، 

والوعي برضورة مراعاته ومطابقة الكالم له عند إعداد 

 اخلطاب وأثناء إلقائه.

عىل أننا وبعد االتفاق عىل أمهية مطابقة اخلطاب 

للجمهور فإن الدراسات البالغية املعارصة تتحدث عن 

وَر. وثمة أمور عدة ُيفرتض كيفيات مطابقة اخلطاُب اجلمه

حسب بعض الدراسات املعارصة وضعها بعني االعتبار عند 

التفكري يف مطابقة اجلمهور، مثل املقام، والسياق، والسامت 

اإلنسانية كالعمر واجلنس والعرق، ووحدة اجلمهور أو 

 (. Lundberg, 2008, p 18اختالفه، والنوع األديب. الخ )

بعت بالدرس والبحث يف وألن هذه اجلوانب قد أش

البالغة قدياًم وحديثًا، لذا سأكتفي هنا بذكر أحد أهم املفاهيم 

اجلديدة املعارصة املرتبطة بفكرة املطابقة، حيث أخذ هذا 

املفهوم اهتاممًا كبريًا يف الدراسات املعارصة، وهو مفهوم: 

، إذ تبدو احلاجة إىل تسليط Identificationتقاطع اهلوية 

ه ماّسة بسبب كونه مفهومًا مركزيًا يف التصورات الضوء علي

 البالغية املعارصة.

 

يف الدرس  Identificationيأيت مفهوم تقاطع اهلوية 

البالغي بوصفه أداة مهمة يف نجاح الفعل البالغي، وهيتم 

هذا املفهوم بصناعة التوافق يف مستوى االهتاممات اإلنسانية 

مفهوم تقاطع "لباحثني بأن بني البليغ ومجهوره. ويقّرر أحد ا

يلعب دورا حموريًا يف وصف العالقة    Identificationاهلوية

( ويعّرفه  ,181p , 2012Palczewski) "بني البليغ واجلمهور

عملية اتصالية تتحّقق عرب ما يوّحد الناس من سامت أو "بأنه 

(، وذلك  ,181p  , 2012Palczewski) "اهتاممات مشرتكة

ّحٍد بني البليغ واجلمهور عىل املستوى النفيس بقصد إنجاز تو

الداخيل العميق، وليس عىل املستوى اخلارجي فقط. هلذا 

يسعى املتحّدثون البارعون إىل إنشاء عالقة مع مستمعيهم 

عرب التأكيد عىل القيم واألهداف والتجارب املشرتكة، وهذه 

 "ويةتقاطع اهل"العملية هي ما يسّميه علامء البالغة املعارصة 

(Lucas, 2009, p 97 .) 

إن اإلنسان يبحث عن ذاته يف أي نشاط يقوم به، وهذا 

يعني أن عىل البليغ الرتكيز عىل ما يتقاطع فيه مع شؤون 

املستمع ومصاحله، حيث يلزمه االنطالق من اهتاممات 

اجلمهور وميوله لتحقيق القصد املنشود من اخلطاب. ويدخل 

يتفاعل هبا اجلمهور عادة، حيث يمكن يف ذلك الطريقة التي 

أن تقنع شخصًا فقط إذا استطعت أن تتحدث لغته، من "

خالل احلديث أو اهليئة أو النربة، أو الرتتيب، أو الصورة، أو 

 "النزعة، أو الفكرة، عرب تقاطع طريقتك مع طريقته

(Jasinski, 2001, p 305.) 

نيث بريك وألمهية هذا املفهوم )تقاطع اهلوية( جيعله كي

Kenneth Burke  بدياًل عن )اإلقناع( يف البالغة اليونانية

إذا كان البد من تلخيص الفرق بني "القديمة. حيث يقول: 

البالغة القديمة والبالغة اجلديدة بكلمة واحدة.. فسأخترص 

ذلك يف قويل: الكلمة املفتاح للبالغة القديمة كانت 

غة اجلديدة هي )تقاطع )اإلقناع(.. والكلمة املفتاح يف البال

 (. ,55p  ,1969Burke( "اهلوية(

ويدخل ضمن تقاطع اهلوية ما يقرره علامء البالغة 

املعارصون من حسن اختيار البليغ صفته الشخصية املناسبة 

التي سيظهر هبا يف خطابه، وأن يقوم بصياغة اخلطاب طبقًا 

هلذه السمة التي يتقاطع هبا مع اجلمهور املستمع، فهل 

إىل  سيتحدث بصفته مواطنا أم سياسيًا أم رياضيًا أم منتمياً 

توجه معني ..الخ )وسيأيت احلديث عن ذلك يف الفقرة 

 القادمة( 

إنه ملن الواضح فيام سبق كيف أن مفهوم )تقاطع اهلوية( 

يرشد البليغ إىل أن يطابق خطابه حال اجلمهور، فهو خيتار ما 

يتقاطع فيه مع اجلمهور، ويبني عىل ذلك خطابه لتحقيق 

لتأكيد أن التقاطع ال يعني مقاصده املأمولة. عىل أنه البد من ا

التطابق، فمن الطبعي أن تكون هناك مناطق تتقاطع فيها 
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االهتاممات بني البليغ وسامعيه، ومناطق خيتلف معهم 

 (.  ,p 2018Borchers ,178(فيها

وهذا يعني أن التقاطع يعد أداة يستخدمها البليغ ليعزز 

يحصل من خالهلا قبول اجلمهور ألفكاره ورؤاه اجلديدة، ول

هبا عىل تقّبل أفكاره التي قد خيتلف فيها معهم. إن التقاطع 

هنا يغدو وسيلة لصناعة االتفاق واالنسجام، وأداة لصياغة 

 ما نختلف حوله من خالل ما نتفق عليه.

ويظهر مثل ذلك يف خطاب الرئيس باراك أوباما يف 

بعد توليه الرئاسة، حيث حاول  2009جامعة القاهرة عام 

مع اهلوية اإلسالمية العربية، وذلك عندما استفتح التقاطع 

خطابه بالتحية العربية املعروفة )السالم عليكم(، ثم حاول أن 

يبني روابطه اإلسالمية وذلك يف قوله: )جاء والدي من عائلة 

كينية ضّمت أجياال من املسلمني، وقد أمضيت سنينًا خالل 

اق الفجر ومع صباي يف أندونيسيا أستمع إىل األذان مع انشق

حلول الغسق، وقد عملت يافعًا يف مجعيات شيكاغو حيث 

جيد كثريون التقدير والسالم يف تدينهم باإلسالم(. لقد كان 

يف حماولة االستجابة "أوباما يتحدث هنا للعامل اإلسالمي 

للمشكالت التي ظهرت حول عالقات املسلمني بأمريكا يف 

حًا اإلسالم أعقاب احلادي عرش من سبتمرب... موّض 

 ,p , 2012Palczewski) "لألمريكيني، وأمريكا للمسلمني

180 .) 

إنه حياول إبراز تقاطعاته بوصفه مواطنًا أمريكيًا ورئيسًا 

هلا مع اهلوية العربية اإلسالمية، وذلك عرب إبراز تفاعله 

اإلجيايب املسامِل مع املسلمني يف مراحل حياته املختلفة، فهو ابن 

ة تعود جذورها إىل أفريقيا، وعاش طفولته عائلة إسالمي

مستمعًا ومستمتعًا باألذان يف بلد مسلم يف آسيا، وعِمل بالغًا 

مع املسلمني بكل حب وسالم يف أمريكا. إنه حياول خلق 

حالة من التوّحد مع املسلمني يف كل مكان ليصل من وراء 

 ذلك إىل التقارب والتفاهم املنشود بينه وبينهم، وليبني عرب

ذلك جسورًا من الثقة والتفاهم بني املسلمني وأمريكا، 

وكانت طريقته يف ذلك قد اعتمدت عىل مطابقة حال 

 اجلمهور عرب إحداث تقاطع يف اهلوية بينه وبينهم.

 

 ثانيًا: مطابقة اجلمهور للخطاب

سبق القول إن البليغ حيتاج إىل أن حيّدد عىل وجه الدقة 

قيق األثر املطلوب حتى يتجه من هو اجلمهور الذي يمكنه حت

إليه بخطابه، وأن يصوغ اخلطاب بتلك الطريقة التي تتناسب 

مع ذلك اجلمهور املستهدف. وهو ما حتدثنا عنه يف العنوان 

 السابق.

أما حتت هذا العنوان يف هذه الفقرة فإن الذي حيدث هو 

العكس، حيث إن اجلمهور هو من يقوم بمطابقة اخلطاب، 

ناء اخلطاب( أو )بعد اخلطاب(، فهو حيدث وحيدث ذلك )أث

)أثناء اخلطاب( عندما يقوم اخلطاب بتفعيل هوية اجلمهور 

املستهَدف واستدعائها حال استامعه اخلطاب. وحيدث )بعد 

اخلطاب( عندما يعمل اخلطاب عىل تشكيل وعي اجلمهور 

 وإعادة بنائه الحقًا. وهو ما سنتحدث عنه يف السطور اآلتية:

 

 ء اخلطاب:( أثنا1

سبق وذكرنا أن الدراسات البالغية املعارصة تتساءل: 

هل اجلمهور موجود أم مصنوع؟ وهل هو حارض أم 

مستحرض؟ وأرشنا إىل أنه رغم أن االعتقاد السائد هو كون 

اجلمهور موجودًا قبل اخلطاب، إال أنه من املمكن أيضًا القول 

ور واستحضاره إن املتكلم يلعب دورًا مهاًم يف استدعاء اجلمه

أثناء اخلطاب. ويأيت احلديث عن ذلك ضمن ما يسمى 

وهو )السمة الشخصية( التي  Personaبالقناع أو الَدْور 

يأخذها اجلمهور، أو األدوار أو الصور التي نرى فيها أنفسنا 

 (. Lundberg, 2008, p 13, 14أو اآلخرين )

يف كتاهبام )البالغة  وقد أملح إىل ذلك بريملان وتيتكا

أن االعتبار األهم للمتكّلم الذي "اجلديدة(، حيث يؤكدان 

يعّد نفسه إلقناع أفراد موجودين هو أن يكون بناؤه للجمهور 

-(، إن هذا يعني Perelman, 2013, p 19) "مالئاًم للحدث

أنه يمكن أن ينظر إىل  -كام ينّص العنوان الذي وضعاه

 Perelman, 2013, p) "عه املتكّلماجلمهور بوصفه بناء يصن"

19.) 

إن لكل إنسان عددًا من السامت واألدوار املختلفة التي 

يلعبها يف حياته، فعىل سبيل املثال عندما حيرض مدير اجلامعة 

اجتامعا داخل اجلامعة فإنه حيرضه بصفته )مسؤول اجلامعة 

األول(، وعندما يذهب للتصويت عىل انتخابات املجلس 
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إنه يذهب عىل أنه )مواطن(، وعندما يذهب إىل البلدي ف

املدرسة للسؤال عن مستوى ابنه الدرايس فإنه يذهب بصفته 

)ويل أمر(، وهكذا يأخذ كل إنسان عددًا من األدوار 

 والسامت الشخصية املختلفة. 

وتذهب هذه الدراسات البالغية إىل أن اخلطاب املُلَقى 

لتي اختار البليغ يمكن أن يكشف لنا عن السمة الشخصية ا

أن يظهر هبا، أو السمة والصيغة التي حياول أن يستهدفها 

ويستحرضها يف مجهوره. ويمكن هنا اإلشارة إىل السامت 

التي تظهر يف كل خطاب تقريبًا  Personasوالصيغ األساسية 

(193 - 189p , 2012Palczewski, ):وهي ، 

 

  First Personaالصيغة األوىل: 

سميتها بـ )املؤلف الضمني(، وُيعنى هبا وهي ما يمكن ت

تلك الصيغة أو السمة التي خيتارها البليغ لتقديم نفسه، فهل 

سيقدم نفسه مثالً عىل أنه زوج أو مسؤول أو مواطن أو 

ريايض أو سيايس ... الخ، وهذه السمة ختّص البليغ وتدخل 

ضمن حماوالته إحداث التقاطع يف اهلوية بينه وبني مجهوره، 

ابقة اخلطاب تدخل ضمن مط -لكام سبق القو- وهي

للجمهور، ألن البليغ يبني خطابه وفقًا للصيغة التي يراها 

أنسب للتأثري يف اجلمهور املستهدف. وهذا يعني أن عىل 

اخلطيب عندما خياطب اجلمهور أن يدرس اجلمهور جيدًا 

ليختار لنفسه السمة التي تتقاطع معهم وتؤثر فيهم بشكل 

اسة اجلمهور هي التي حتّدد للبليغ السمة الشخصية أكرب، فدر

التي ُيفرتض أن يبني عليها خطابه، وهذا يدخل كام سبق 

 .Identificationالقول ضمن مفهوم )تقاطع اهلوية( 

 

 :Second Personaالصيغة الثانية 

ُيقصد بالصيغة الثانية هنا تلك )الفئة املستهَدفة( 

ُيطلق عليها )اجلمهور باخلطاب، وهذه الفئة هي التي 

ن داخل اخلطاب لتكون هي املستمع  البالغي(. وهي ُتضمَّ

(. وهي صيغة املخاطب  ,p 1999Lucaites ,333الضمني )

التي يستحرضها البليغ عندما يقوم بإنشاء خطابه. فإذا كانت 

الصيغة األوىل تربز فيها سمة )األنا( التي يستحرضها البليغ، 

نظر فيها إىل سمة )األنت( التي يتجه إليها فإن الصيغة الثانية يُ 

( ففي هذه الصيغة  ,189p , 2012Palczewskiبخطابه )

 نحاول أن ننظر إىل من يبني البليغ خطابه البالغي؟ 

إن البليغ عندما ينشئ خطابًا بالغيًا يستحرض حتاًم 

مجهوره عرب سمة أو صيغة يتوّجه إليها باخلطاب، وتؤدي 

البليغ يف كثري من األحيان إىل حدوث  السمة التي خيتارها

التأثري املنشود من عدمه. وهو ما يمكن تصويره عرب املثال 

 اآليت: 

واجه باراك أوباما  2008خالل محلته االنتخابية عام 

حتديًا كبريًا بعدما أطلق أحد املقّربني منه حينذاك تعليقات 

عنرصية أثارت الرأي العام األمريكي وكادت تعصف 

بل أوباما السيايس. وكان البد ألوباما أن يوّضح بمستق

للناس موقفه من ذلك عرب خطاب ألقاه حول هذا األمر قال 

 فيه: 

جيب التحرك بعيدا من جروحنا العنرصية القديمة..  "

واالستمرار يف طريق الوحدة احلقيقية.. جيب التحرك بعيداً 

 عن العرق واجلنس، بعيدًا عن الديموقراطي واجلمهوري،

بعيدًا عن السياسة، وذلك من خالل بعث روح األمة ذاهتا.. 

ربام ال نشبه بعضنا، وربام مل نأت من ذات املكان، ولكننا مجيعًا 

 "نسري يف مسار واحد نحو مستقبل أفضل ألبنائنا وأحفادنا

(Lucas, 2009, p 96, 97 .) 

إن أوباما هنا ال يوجه خطابه إىل مجهوره احلارض من أبناء 

الديمقراطي، وال إىل املتابع السيايس الذي تعنيه  احلزب

معركة االنتخابات ومن سيفوز هبا، وال إىل اإلنسان األسود 

أو األبيض، وإنام خيتار توجيه اخلطاب إىل )املواطن 

األمريكي( البسيط الذي هيمه أمن وطنه، وأمان مكانه 

وسكانه، ووحدة أراضيه، إىل املواطن الذي هيتم بمستقبل 

ائه وأحفاده، بعيدًا عن لونه وعرقه، وبعيدًا عن انتامئه أبن

احلزيب أو السيايس. إن حسن اختيار هذه الصيغة وتوجيه 

اخلطاب إليها َقَلَب املحنة إىل منحة أسهمت يف زيادة شعبية 

أوباما، ومْحِل الناس عىل االتفاق مع طرحه، والكشف عن 

 براعته يف التعامل مع األزمات.

ضح يف هذه الصيغة املستهدفة أن اخلطاب هو إنه ملن الوا

الذي أسهم يف وجود اجلمهور، وذلك أن السمة الشخصية 

التي اختارها البليغ إنام ختّلقت وتشّكلت عند اجلمهور عرب 

اخلطاب نفسه، بمعنى أن هذه السمة كانت خاملة قبل 
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اخلطاب، ولكن اخلطاب هو من دفع اجلمهور إىل 

ذا يعني أن اجلمهور هو الذي استحضارها وتفعيلها، وه

 طابق اخلطاب. 

 

 : Third Personaالصيغة الثالثة 

تتناول هذه الصيغُة )الفئَة الـُمستبَعدة(، ويقصد هبم ذلك 

اجلمهور الذي ُيقصيهم اخلطاب ويستبعدهم من حساباته، 

وذلك أن البليغ عندما يستحرض صيغة أو فئة معينة يوّجه 

 من ليسوا يغّيب وُيقيص -مل يقصدقصد أو -إليها خطابه فإنه 

مثلام أن اخلطاب البالغي يتضّمن "كذلك. وهذا يعني أنه 

مستمعًا مثاليًا، فهو كذلك يستبعد مجهورًا حمتماًل من الدخول 

(. فمثال عندما  ,p 1999Lucaites ,328) "ضمن حدوده

يتحدث داعية يف برنامج تلفزيوين عن )صفة صالة النبي(، 

جيه خطابه إىل )اإلنسان املسلم(، وهذا يعني فإنه يستحرض تو

 أنه يف الوقت نفسه يستبعد ِمْن خطابه َمْن ليسوا بمسلمني.

وهلذا ُيفرتض بالبليغ التنبه إىل َمن يستبعدهم اخلطاب، 

حتى ال خيلق خطابه إشكاالت مع الفئة املستبعدة بشكل يؤثر 

ىل يف تلقي اخلطاب وُيضعف من تأثريه. ولعّل أوضح مثال ع

ذلك ما أثاره حديث الرئيس األمريكي جورج بوش االبن 

سبتمرب عندما أعلن يف إحدى خطبه عن  11بعد هجوم 

)حرب صليبية( ينوي شنّها ضد منفذي اهلجوم. لقد كان 

)اجلمهور املستهدف( عند بوش هو )اإلنسان الغريب(، فهو 

قد اختار هذا اجلمهور ألنه أراد حشد تأييد الغرب املسيحي 

راره، وكسب التأييد يف مجيع األوساط املسيحية يف العامل لق

كله، يضاف إىل ذلك أن هذا التعبري يسهم يف إضفاء 

املرشوعية الدينية والتارخيية والسياسية عىل هذه احلرب. 

ولكن الرئيس األمريكي قد غِفل عن )الصيغة الثالثة(، وهم 

حيث )الفئة املستبعدة( من هذا اخلطاب، وهم املسلمون، 

تعني عندهم احلرب الصليبية حربا عىل اإلسالم، مما قد يؤدي 

إىل التكاتف والوحدة للوقوف يف وجهها. وبالتايل فإن التعبري 

بـ )احلرب الصليبية( قد يورط أمريكا بفتح جبهات أو 

صناعة عداواٍت مع العامل اإلسالمي كله وليس مع 

كي بعدها عىل اإلرهابيني فقط. هذا األمر أجرب الرئيس األمري

االعتذار عن هذا اخلطاب، وتغيري شعار احلرب إىل )احلرب 

 عىل اإلرهاب(.

إن هذه )الصيغة الثالثة( كذلك إنام يصنعها اخلطاب، 

وتتخلق عرب اخلطاب، فاخلطاب هو من ينبش داخل مستمعه 

الصيغة الضد، ويستدعيها للظهور واحلضور، ومن ثم يكون 

دعاء الصيغة عند اجلمهور، اخلطاب هو الذي أسهم يف است

 ويكون اجلمهور هو الذي طابق اخلطاب.

إن هذه الصيغ أو السامت الثالث )املؤلف الضمني، الفئة 

املستهَدفة، الفئة املستبَعدة( تظهر يف كل خطاب تقريبًا، 

ويمكن رشح ذلك عرب املثال اآليت: لنفرتض أن كاتبًا صحفيًا 

عية عن توطني الوظائف يف بلٍد ما يتحدث يف مقالته األسبو

ورضورة قرصها عىل أبناء الوطن، مؤكدًا ما سينجم عن ذلك 

من الفوائد والثمرات التي سيجنيها الوطن واملواطن ورجال 

األعامل. إن الصيغة األوىل التي يتحدث هبا الكاتب هي 

صيغة املواطن احلريص عىل أبناء وطنه، فهو يبحث عن 

منظور النفع العام الذي توظيف أبناء الوطن، وينطلق من 

يعود عىل الوطن ككل. وأما الصيغة الثانية وهي الفئة 

املستهدفة فهم املواطنون املهتمون بتوطني الوظائف سواء 

أكانوا من الباحثني عن عمل أو التجار أو أولياء األمور أو 

جهات التوظيف، فهم الذين يستهدفهم اخلطاب وحياول أن 

ومشاكلهم. أما الصيغة الثالثة فهي يتقاطع مع مهوهم وآماهلم 

الفئة املستبعدة وهم أولئك العاملون األجانب الذي يعملون 

يف بلد هذا الكاتب الصحفي، فإن مطالبته بتوظيف أبناء بلده 

 تعني بالرضورة فصل املوظفني األجانب واستبعادهم.

وتأيت الصيغة األوىل ضمن )مطابقة اخلطاب للجمهور( 

طابه حسب تصوره لسامت اجلمهور ألن البليغ يصوغ خ

وصفاهتم، يف حني تأيت الصيغتان الثانية والثالثة لتدخال 

ضمن )مطابقة اجلمهور للخطاب(، وذلك ألن اخلطاب هو 

الذي يعمل عىل استحضار الصيغة التي يتفاعل هبا اجلمهور 

 مع اخلطاب امللقى.

 

 ( َبْعَد اخلطاب:2

تلقيه، وهذا يعني هيدف كل خطاب بالغي إىل التأثري يف م

أن اخلطاب يستهدف إحداث تغيرٍي يف اجلمهور املستقبِل. 

وهو ما يشري إىل أن هذه التغيريات التي يمكن أن حيدثها 

اخلطاب يف اجلمهور تعمل عىل إعادة تشكيل اجلمهور 

وصياغته. ويظهر مثل هذا النوع من مطابقة اجلمهور 
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جية والسياسية للخطاب واضحًا جليا يف اخلطابات اإليديولو

والوطنية واإلعالمية.. التي حتاول تشكيل وعي اجلامهري 

 بشكل أو بآخر. 

فمثال يف تلك اخلطابات التي تتضمن الدعوة إىل دين 

جديد، كدعوة غري املسلمني أو يف خطابات التنصري، قد 

حيدث أحيانًا أن يعلن أحد احلضور اعتناقه الدين الذي 

هنا يقوم بمطابقة حمتوى  حاول اخلطاب تعريفه به، فهو

 اخلطاب، ويتغري طبقًا له.

ويظهر هذا بشكل أكرب يف تلك اخلطابات املستمرة التي 

تعمل عىل املدى البعيد يف تغيري قناعات اجلمهور وصياغة 

أفكاره، فال يمكن عىل سبيل املثال غّض الطرف عن ضلوع 

خطاب وسائل التواصل االجتامعي يف صناعة كثري من واقع 

شباب العريب اليوم. كام أن املتأمل خلطاب بعض رموز ال

الصحوة اإلسالمية يف السعودية جيده قد مارس مثل هذا 

ليامن كام يذكر د.س-الدور، حيث إن هذا اخلطاب 

د قام عىل استرياد وعٍي نشأ يف جمتمعات علامنية ق -الضحيان

تضّيق فيها السلطات عىل اإلسالم واإلسالميني، وهو ما 

نقل كل "طاب بعض رموز الصحوة السعوديني يف وّرط خ

هذا وتنزيله عىل واقعنا )السعودي( املحيل، مع االختالف 

( 4، ص1939)الضحيان،  "اجلذري بني واقعنا وواقعهم

وذلك بسبب قيام دستور الدولة السعودية عىل اإلسالم، 

 واحرتام السلطة رجاالته وعلامءه.

الصحوي قد  ويذكر د.الضحيان أن مثل هذا اخلطاب

استطاع إعادة صياغة أفكار اجلمهور السعودي وقناعاته، 

هزالة احلضور العلامين يف الواقع السعودي "فعىل الرغم من 

إال أنه حيدث رهابًا خميفًا للخطاب الصحوي يف السعودية... 

وتم الزج باجلمهور العامي يف حلبة الرصاع حتى حتول األمر 

ية، وأصبح اجلمهور املتأثر إىل ما يشبه اهلسترييا اجلامع

باخلطاب الصحوي مسكونًا هباجس املؤامرة عىل الدين، 

واخلوف من العلامنية مع كل قضية فكرية أو قرار حكومي 

خيص املرأة، بل وصل األمر إىل املوقف من طرح رأي فقهي 

(. وهذا يعني أن 10، ص1939)الضحيان،  "خالف السائد

 اجلمهور، وصياغة أفكاره ذلك اخلطاب قد استطاع التأثري يف

 وقناعاته.

حمّصل هذا كله أن الصحوة أحدثت تأثريا "لقد كان 

عميقًا يف وعي األفراد جتاه األفكار والوقائع واألشخاص 

والسلطة عىل امتداد سنوات طويلة، وهذا ما أّدى إىل إنتاج 

عقل مجعي ملجتمعنا السعودي اصطبغ بفكر الصحوة 

(. إن هذا يعني بالغيًا أن 4ص ،1939)الضحيان،  "الديني

خطاب بعض رموز ما يعرف بالصحوة يف السعودية قد 

استطاع صناعة مجهور جديد بوعي جديد خمتلف، فبعض 

 اجلمهور قد حتّول وتغرّي ليطابق مطالب اخلطاب.

 
 اجلمهور والعامة: -

يتقاطع يف الدراسات البالغية املعارصة مفهوم اجلمهور 

Audience  كثريًا مع مفهوم العامةPublics لقد ألغت الثورة .

التقنية اإلعالمية التصور التقليدي الذي جيعل اجلمهور 

جمموعة من الناس تشهد اخلطاب جسديًا، وتستمع إليه؛ 

وذلك أن وسائل اإلعالم اليوم ال ينطبق عليها هذا التصور. 

با املجتمعات احلديثة يف أورو"من هنا يمكن القول إنه يف 

وغريها تتزايد صعوبة التفريق بني اجلمهور والعامة، 

 "خصوصًا بعد تغلغل اإلعالم يف كل جوانب املجتمع

(Livingstone, 2005, p 35 لقد أّدت هذه الثورة يف .)

تقنيات اإلعالم إىل بروز مفهوم )العامة( يف زمننا احلارض، 

( ليكون بمثابة املرادف املعارص للمصطلح القديم )اجلمهور

 (. Lundberg, 2008, p 11كام يرى أحد الباحثني )

ويطول احلديث هناك حول العالقة بني اجلمهور 

والعامة، حيث يذهب بعضهم إىل كوهنام متضادين، ويذهب 

آخرون إىل أهنام متساويان، ويذهب آخرون إىل أهنام خمتلفان، 

 ,Livingstoneوالذي يبدو أن بينهام عمومًا وخصوصًا )

2005, p 17-42 فمن يتحدث مثاًل إىل جمموعة حمددة يف ،)

موضوع غري عام فهو يتحدث إىل مجهور، ومن يتحدث يف 

قضايا الشأن العام فهو يتحدث إىل العامة. وهذا يعني ارتباط 

( Public Sphereمفهوم )العامة( بـخطاب )الفضاء العام 

الذي يتناول شؤون احلياة العامة ملجتمع ما، وما يرتبط بذلك 

 من قيم وممارسات.

إن ما هيمنا التأكيد عليه هنا هو أن ثمة حاالت يتحول 

فيها اجلمهور إىل عامة، كام يف خطاب حمرر السود يف أمريكا 

مارتن لوثر كينج عن املساواة ونبذ العنرصية، فقد كان 

يتحدث يف البداية إىل مجهور حمدد، ولكن هذا اخلطاب انترش 
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إىل عامة، فأصبحت القيم  بشكل واسع حتى حّول اجلمهور

 التي يتبناها قياًم يؤمن هبا العامة يف أمريكا بل والعامل كله. 

 

 اخلالصة 

حاول هذا البحث استعراض مفهوم اجلمهور بني 

الدراسات البالغية الرتاثية والدراسات املعارصة، ويمكن 

 اإلشارة إىل أهم النتائج التي خلص إليها البحث:

غية قدياًم وحديثًا عىل كون اتفقت الدراسات البال

اجلمهور أساسيًا يف طبيعة البالغة وصناعة هويتها، فال بالغة 

 بال مجهور.

 اتضح أن الدراسات الرتاثية قد انصّب اهتاممها عىل

)اجلمهور( أيًا كان، ومل يظهر أن لدى باحثي الرتاث البالغي 

تفريقًا بني اجلمهور البالغي واجلمهور عمومًا، بخالف 

اسات املعارصة التي رّكزت اهتاممها عىل معرفة الدر

)اجلمهور البالغي(، وهو ذلك اجلمهور الذي ُيفرتض أن 

 يستحرضه منشئ اخلطاب بغرض تغيريه والتأثري فيه.

 تعّد فكرة )مطابقة الكالم للجمهور( فكرة أصيلة

وردت يف الرتاث البالغي )اليوناين والعريب(، وقد اهتّمت 

بذلك أيضًا، وأضافت إليها فكرة )تقاطع البالغة املعارصة 

اهلوية( بوصفها إحدى أهم األفكار اجلديدة املّتصلة بمطابقة 

 الكالم للجمهور.

 اّتفقت دراسات الرتاث البالغي )العريب حتديدًا( مع

رؤى الدراسات املعارصة فيام يتعلق بكون اجلمهور غرييا 

وإمكانية أن وذلك عندما يتوّجه البليغ بالكالم إىل غريه، 

 يكون ذاتيا، بحيث يكون اإلنسان هو مجهور نفسه.

 كان التصور الرتاثي الشائع عن اجلمهور أنه تلك الفئة

أو األشخاص الذي حيرضون اخلطاب، وقد تغرّي هذا التصّور 

يف الدراسات البالغية املعارصة بفعل وسائل التقنية احلديثة 

جلمهور هو من كالتلفزيون واإلذاعة واالنرتنت، وأصبح ا

 يستحرضه البليغ ويملك فعالية التأثري أو التأثر باخلطاب.

 أضافت البالغة املعارصة تصّورًا جديدًا يّتصل بفكرة

)املطابقة( وهي فكرة )مطابقة اجلمهور للكالم(، حيث 

حتّدثت الدراسات البالغية يف هذا عن صيغتني تظهران تقريبًا 

املستهدف( و)اجلمهور يف كل خطاب بالغي، ومها )اجلمهور 

املستبعد(، حيث إن اجلمهور يف هاتني الصيغتني هو من 

 يطابق اخلطاب. 

 ،اهتّمت الدراسات البالغية اليوم بـ )العامة( وخطاهبم

وعّد بعض الباحثني ذلك هو املصطلح املعارص املرادف لـ 

 )اجلمهور(.

إن هذه هي أهم التشاهبات واالختالفات التي يمكن أن 

يها هنا، ويف البحث أفكار ونتائج أخرى يمكن أن يشار إل

 يلحظها القارئ الكريم.
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