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ملخص البحث
ال رخر املكلل يف احاوالت قإقناع املكلقي عن توظيف بالغة اقإقناع اليت أرسى
قواعدها أرسطو ومساها الريطورية ،وجعل هلا ثالثة أنواع من احلجج ،وهيي :الققية
( ،)ethosواالنفعييا( ( ،)pathosواملنطيي( ( .)logosيوظييف املييكلل يف هطابيي
اقإقناعي هذه احلجج كلها أو بعضها للي ينجح يف الكأثري عليى املكلقيي وإقناعي مبيا
يريد .يكناو( هذا البحث أفقا جديدا يف بالغة اقإقناع مل يلكفت إلي الباحقون حلداثك ،
فيكناو( البحث اخلطاب الرقمي يف وسائل الكواصل االجكماعي ،مكخذاً تويرت منوذجا،
ليقدم تنظريا مقرتحا لبالغة إقناع رقمية ،كاشفا عن الكجليات الرقمية احلديقة حلجيج
بالغة اقإقناع األرسطية يف اخلطاب الرقمي ،ث تطبيقا عمليا على أديبني رقميني.
الللمات األساسية :بالغة اقإقناع الرقمية ،تويرت ،أرسطو.
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 تويرت منوذجا دراسة يف ضوء رؤية أرسطو:حنو بالغة إقناع رقمية تنظريا وتطبيقا

ABSTRACT
In his attempts to convince, a person who talks cannot succeed
unless he employs the rhetoric whose bases are established by
Aristotle who divides the means of rhetoric into three: ethos,
pathos, and logos. Any person uses some or all of those three
means to influence someone to do what he wants. This study
expands the horizons of rhetoric and examines it in a new way that
has not been studied. The study examines the digital rhetoric in the
new social media, taking Twitter as an example, and discovers
three new digital means of rhetoric.
Keywords: digital rhetoric, twitter, Aristotle.
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مدخــل
إن دراسكنا لبالغة اقإقناع ،رقميةً كانت أو غري رقمية ،هي جتاوب مع معطيات
هذا العصر .ومعطيات العصر هي اليت دفعت غرينا مين البياحقني مياهراً مقيل عبيد
اللطيف عاد( إىل دراسة بالغة اقإقناع يف املناظرات ونشر ككاب حيمل هذا العنوان يف
سنة  ،6161فنراه يقو(" :اهكمام اللِكاب ببالغة اقإقناع حلمي انشيداد قيوي إىل ميا
جيري يف العصر اليراهن ،ميا دام اقإقنياع هاصيية ماسطية خلطابيات تفير

قوتهيا

وهطورتها يف عامل اليوم ،بل وتصنع قي اقإنطان املعاصر" .6ختطو دراسكنا هذه هطيو
إىل األمام بأن تكناو( حتديداً اخلطاب الرقميي ،وحتدييدا اخلطياب الرقميي يف وسيائل
الكواصل االجكماعي ،الذي اجت إلي كقري من اللكاب اليرقميني ،مين أدبياء وميققفني
وعلماء وسياسيني وإعالميني وغريه  ،ووظفوه بهدف إقناع اجلمهور والكأثري به  .ال
سيما أننا ال جند من بني الدراسات الطابقة ،عربية كانت أو أجنبيية ،دراسية تناوليت
بالغة اقإقناع الرقمية يف وسائل الكواصل االجكمياعي كاشيفة عين جتلياتهيا احلديقية.
ويرجع ذلك إىل حداثة املوضوع نفط  .ولعل أقيرب دراسية مليا حنين بصيدده كانيت
دارسة جانيت جونطون ( )Janet Johnsonاملنشيور عيام  6166واملوسيومة بيي:
Twitter Bites and Romney: Examining the Rhetorical Situation
 6،of the 2012 Presidential Election in 140 Charactersواليت لنيا أن
نرتمجها بي :تأثري توتري ورومي ::دراسية للحالية البالغية لالنكخابيات الرئاسيية لعيام
 6166يف  641حرفاً .يدور احور تلك الدراسية حيو( أفضيلية توظييف تغرييدات

1

الكواصل االجكماعي ،مقيل تيويرت ،يف احلميالت االنكخابيية عليى اسيكخدام وسيائل
اقإعالم الكقليدية .وتكمقل هذه األفضلية يف كونها جتعل الرسيائل تصيل مباشير مين
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م

651

حنو بالغة إقناع رقمية تنظريا وتطبيقا :تويرت منوذجا دراسة يف ضوء رؤية أرسطو

املرشح إىل الناهب مين دون امليرور بيذلك الوسييق القيدي وهيو وسيائل اقإعيالم
الكقليدية .تطرقت الباحقية إىل حجيج بالغية اقإقنياع األرسيطية وأوردت أمقلية مين
تغريدات روم :مما كان منها موجها لكحقي( الققة أو االنفعا( أو املنط( .تعكرب دراسة
جونطون من أو( الدراسات اليت تطرقت حلجج بالغة اقإقنياع األرسيطية ،غيري أني
تطرق يفكقر إىل تقدي نظري وإىل رصد لكجليات تلك احلجيج الرقميية ،وهيو األمير
الذي تقوم ب دراسكنا هذه.
علينا ،وحنن نطكهل دهولنا يف العامل الرقمي وبالغك  ،أن ننجو من هطأ اخلليق
بني بالغة العبار وبالغة اخلطاب .أما بالغة العبار فهي تلك اليت نشأت يف "أحضيان
الشعر" 4،فهي تعنى جبما( أسلوب النص الشعري ومفرداتي والييت قطيمت إىل ثالثية
علوم :البيان واملعاني والبديع .وأما بالغة اخلطاب فقد نشأت "نشأ فلطفية منطقيية"،

5

فهي تعنى حبجج اقإقناع اليت وضعها أرسطو يف ككاب اخلطابة ،واليت يكبعها امليكلل يف
النص اقإقناعي الذي ظل لفرت طويلة مقكصرا عليى كوني هطابييا ،أميا الييوم ف ني
يكجلى لنا رقميا .ويلمن هذا اخللق اخلاطئ يف عدم الكمييز بني غاييت النصني ،فالنص
الشعري يرمي إىل الكخييل ،والنص اقإقناعي يرمي إىل الكصدي( ،وذليك بشيلل عيام
مع جواز الكداهل بينهما كما لو سعى النص الشعري/الشاعر إىل إضيفاء شييء مين
الكصدي( أو النص اقإقناعي/اخلطيب إىل إضفاء شيء من الكخييل .وقد وقع يف هيذا
اخللق "الدارسون العرب" ،كما يقو( احميد العميري" ،وتيبعه يف ذليك املدرسيون يف
القانويات واجلامعة" 1.ولكجنب هذا اخللق جند أن من ترج ككاب اخلطابية ألرسيطو،
وهو مرتج جمهو( من القرن القاني أو القالث اهلجري كما يقو( احقي( اللكياب 1،ال
يرتج مصيطلح أرسيطو " "rhetoricإىل "بالغية" ،وإمنيا يياثر اقإبقياء عليى املصيطلح
األرسطي ،فيلكب بعد تعريب " :ريطورية" ،ث يشير مفهيوم مصيطلح الريطوريية بأني
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القدر على اقإقناع 1.وهو املفهوم الذي اسكقر الباحقون ،مقل احميد العميري وعبيد
اللطيف عاد( 1،على تطميك بي بالغة اقإقناع .أما النص الرقمي فقد حلي البياحقون
ظهور بوادره يف تطعينيات القرن املاضي ،لذا مسى بعي

البياحقني تليك الفيرت بيي

" 61،"late age of printوهو ما ميلن أن نرتمج بي :نهايات العصر الورقي.

66

النص يف وسائل الكواصيل االجكمياعي عامي ًة ويف تيوتري هاصي ًة نيص رقميي
تفيياعلي ،والنصييور الرقمييية الكفاعلييية أضييحت ،كمييا تقييو( ميياري هييوك
(" ،)Mary Hocksتنشييئ مزجيييا ميين الللمييات واملرئيييات ،واملطييموع واملقييروء،
واللُكّاب والقُرّاء ،متز بينها بطريقة حديقة مكميز " 66.ومن ث ف ن النص الرقمي ميقل
نقلة نوعية يف طبيعة النصور ،فنحن اآلن لطنا أمام النص الورقي الذي كنا نكعاميل
مع لقرون مضت ،وإمنا حنن أمام شاشة إللرتونية انصيهر فيهيا امللكيوب واملطيموع
واملرئي انصهارا ال ميلن فصل أجزائ  .والليان اقإللرتوني اجلديد يكطلب بالضيرور
دراسة بالغية جديد مكوائمة مع ومع نصوصي الرقميية .وميلننيا أن نرسي للينص
الرقمي مالمح يكميز بها ،وبيانها كما يلي:
 سهولة النشر وسرعك  :إذا كان نشر نص ورقي يكطلب إرسال إىل مطبعية ثي دارنشر وتوزيع ،ف ن النص الرقمي ال حيكا إال إىل ثالث هطوات يطري لنشره ،أوىل
تلك اخلطوات اسكخدام جهاز رقمي (حاسوب أو هياتف ذكيي أو ليو رقميي)
ليلكب علي اللاتب الرقمي نص  ،ومقل هذه األجهز أضحت يف مكناو( كقري من
الناس ،وال جيب أن يليون هيذا اجلهياز الرقميي هاصيا باللاتيب الرقميي ومين
ممكللات  ،وإمنا ل أن يطكخدم جهاز صدي( ل أو جهاز العائلة املشرتك .وثاني تلك
اخلطييوات أن يلييون لللاتييب الرقمييي كيييان رقمييي يف أحييد مواقييع الكواصييل
االجكماعي لينشر من هالل نص الرقمي ،ويكمقل هذا الليان يف إنشاء حطاب يف
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ذلك املوقع .واحلصو( على ذلك احلطاب جماني ال يكطلب أكقر مين ميلء بعي
البيانات وال يللف اقإنطان درهما .أما اخلطو القالقة واألهري فككمقل يف ضيغطة
زر يطمح بها اللاتب الرقمي ملوقع الكواصل االجكماعي بأن ينشر نص للجمهور.
أما سرعة النشر ف ن النص الرقمي ال يطكغرق بعد جاهزيك إال ليدقائ( ،أو ثيوان
أحيانا ،لريى النور ويك نشره للجمهيور .وسيرعة النشير هيذه ،كميا تيرى ليورا
جييوراك ( ،)Laura Gurakقييد تييادي أحيانييا إىل أن يلييون اليينص أقييرب إىل
األسلوب العفوي 61.باقإضافة إىل ذلك ،ف ن سهولة النشر وسرعك جتعالن عملية
االسكدراك والكعديل والكعقيب سهلةً وسريعة كذلك .فليو أراد كاتيب رقميي أن
يطكدرك على نص الرقمي األصلي أو أن يعدل أو يعقب علي  ،في ن لي أن يقيوم
بذلك بلل يطر وسرعة.
 سهولة االنكشار وسرعك  :ال يكطلب انكشار النص الرقمي بني اجلمهيور أكقير مينضغطة زر تكمقل يف إعاد تدوير للنص الرقمي اليذي نشيره كاتبي  ،ومين هيال(
إعاد الكدوير ينكشر النص الرقمي بني مجهور جديد .وهلذا ينكشر النص الرقميي
مع كل إعاد تدوير بني مجهور جديد .اسيكخدام الوسي ( )hashtagيطياه يف
انكشار النص الرقمي ،إذ إن الوسي ييدر هيذا الينص حتيت قائمية تشيمل كيل
النصور الرقمية اليت حتمل الوس نفط  ،ليليون بيذلك تصينيفا موضيوعيا هليا.
واتطاع نطاق انكشار النص الرقمي ليلون عابرا للحدود اجلغرافية فيصل للل من
يرغب يف قراءت يادي إىل تعدد الققافات القارئة هلذا النص ،ثي إىل تعيدد وجيوه
الكفاعل مع قبوال أو رفضا .ومن ث يلون النص الرقمي "عاملي النطاق" ( global
 )fieldsكما تطمي ماري كوين ( 64،)Mary Queenوذلك ملا يكميز ب الفضاء
اقإللرتوني بالطما للل عناصره ،كالصور والنص ،ب عاد الكدوير.
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 مرونة النشر احلجمية :يف العامل الورقي يشعر اللاتيب يف الغاليب بقييود حجمييةحو( ما ميلن نشره ،فعلى سبيل املقا( ال ميلين لي أن يطبيع وينشير نصيا ورقييا
يكلون من فقر واحد  .أما يف العامل الرقمي ،ف ن اللاتب الرقميي ال يشيعر بيأي
قيود حجمية على ما يريد نشره.
 قابلية الكليف الذاتي :يكليف النص الرقميي ويعييد تنطييق تلقائييا مبيا يكناسيبوخمكلف األجهز اقإللرتونية الرقمية مع تنوع حجي شاشياتها وطيرق عرضيها.
وهو أمر مه على املطكويني :اللكابة والقراء  .أما على املطكوى األو( ،ف ن قابلية
النص للكليف ذاتيا مع خمكلف األجهز الرقمية تكيح لللاتب الرقمي اسكخدام أي
جهاز رقمي يشاء ليصل نص إىل اجلمهور على أي جهاز رقمي يطكخدمون  ،مين
دون أن يضطر اللاتب الرقمي إىل الكفلري يف حجي اخليق والصيفحة وتنطييقها،
وهي أمور أساسية يف اللكابة الورقية .وأما على املطكوى القاني ،ف ن قابلية الينص
الرقمي للكلييف ذاتييا ميع خمكليف األجهيز الرقميية تيأتي ملبيي ًة لضيرور مين
ضروريات القارئ الرقمي الذي نراه اليوم يطكخدم أجهز إللرتونية رقمية خمكلفة.
هييذه األجهييز الرقمييية أحييدثت بييالقراء  ،كمييا أشييار بييذلك أليجانييدرو تابيييا
( ،)Alejandro Tapiaنقلة تلنولوجية ،فكشملها القور الرقمية اليت نعيشيها يف
عصرنا احلديث هذا.
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 حكمية النشر :قد يواج اللاتب يف العامل الورقي أكقر من معرقل يعي( نشير نصيالورقي ،منها قوانني الدولة ،ومنهيا سياسية املطبعية ،ومنهيا توجهيات دار النشير
والعر

الفلرية .فلو أراد كاتب أن رخالف قوانني الدولة أو توجهاتها وينشر ميا

يكعار

معها ،ف ن قد ال جيد مطبعة تطكجيب ل وتطبع نصي اليورقي املخيالف،

ولو وجد مطبعة مغيامر  ،ف ني قيد ال جييد دار نشير تقبيل عير
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امل خالف على اجلمهور ،فيال ضيمان حلكميية نشير الينص اليورقي .أميا يف العيامل
الرقمي ،ف ن حكمية النشر مكوفر  ،وذلك ألن املعرقالت الفعليية أقيل ،وجتاوزهيا
أيطر ،األمر الذي يكيح للنص الرقمي "االنكقا( عرب احليدود بيال رقابية إال بشيلل
نطيب احدود" 61.ومن ث ف ن لللاتب الرقمي أن ينشر ميا يشياء مين نيص رقميي،
وبعد أن يرى نصُّ الرقمي النور ويقرأه اجلمهور وينكشر بيينه  ،يليون لطيلطات
الدولة وقإدار موقع الكواصل االجكماعي احاسبة اللاتب الرقمي ملخالفك األنظمة
والقوانني والكوجهات.
 من الكقبيت إىل الكقبيت واالسكحضار :متيزت اللكابة الورقيية عين الشيفاهية بأنهياتقبت النص ،أي جعلك "يف وضع يطمح بكأمل " 61.وبهذا تلون اللكابة الورقية محت
النص من الكالشي الذي كانت تطبب الشفاهية .عندما ننكقيل إىل اللكابية الرقميية
ف ننا جندها قد جنحت ،مقل نظريتها الورقية ،يف محاية النص مين الكالشيي فقاميت
بكقبيك للقارئ ليكأمل ويقلب النظر فيي كميا يشياء ،وهيي كيذلك أضيافت مزيية
االسكحضار ،فأتاحت للقارئ اسكحضار أي مجلة قرأهيا سيابقا مبجيرد ككابكهيا أو
ككابة بع

كلماتهيا يف أمياكن مربعيات البحيث الييت توفرهيا وسيائل الكواصيل

االجكماعي.
 -ثالثية األقطاب :رمست لنا ماري هيوك

مقلقيا ييبني لنيا أقطابيا ثالثية لللكابية

الرقمية :املرسل ،وهو اللاتب الرقمي ،واملكلقي ،وهو اجلمهور الرقمي ،واملاسطة
املطكضيفة ،مقل تويرت ،اليت يلكقي يف رحابها اللكاب واجلمهور اليرقميني 61.وهنيا
فارق مه بني اللكابية الرقميية واللكابية الورقيية ،فاللكابية الورقيية ذات قطيبني
أساسيييني فقييق ،وهمييا املرسيل واملكلقييي ،أمييا يف اللكابيية الرقمييية في ن املاسطيية
املطكضيفة تلعب دورا واضيحا يف حتدييد طبيعية العمليية الكواصيلية بيني املرسيل
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واملكلقي .على سبيل املقا( جند أن تويرت يكيح للمكلقي/اجلمهور حريية اليرد عليى
تغريد املرسل/اللاتب ،ولي

مبقدور اللاتب مبقدور أن ميطيح ردود اجلمهيور،

وإمنا تبقى هذه الردود ببقاء الكغريد  ،ولللاتب ح( الرد على اجلمهور .فكويرت هنا
جيعل طبيعة الكواصل بني املرسل واملكلقي النهائية ،وبهذا يكبادالن األدوار ،فيصبح
املكلقي مرسالً ،واملرسل مكلقيا .أما يف إنطكغرام ف ننا جند طبيعية تواصيلية خمكلفية،
ف ن إنطكغرام يكيح للمرسل/اللاتب بأن يرسل رسالك للجمهور ث ميطيح أي رد
من ردود اجلمهور مع بقاء الرسالة كما هي.
اجلانب النظري للدراسة:
رغ أن النص الرقمي يكميز عن نظريه الورقي بهيذه املمييزات ،في ن امليكلل ،
مطموعًا كان نصي أو مقيروءاً ،يف احاوالتي قإقنياع مجهيوره مبيا يرييد ال رخير عين
اسييكخدام بالغيية اقإقنيياع اليييت تهيييأت هلييا "شييرول النضييج داهييل النطيي( املعييريف
األرسطي ...وحوَّهلا [أرسطو] إىل قواعد جامعة ومبادئ منظمة" 61.مثية ثالثية أنيواع
من احلجج للمكلل أن يكبعها للي رخل( اقكناعا لدى املخاطب ،وقيد ذكرهيا أرسيطو
وشرحها يف ككاب اخلطابة ومساها حجج الريطورية ،اليت يقصد بها بالغة اقإقنياع.

61

وحجج بالغة اقإقناع هذه يوظفها املكلل يف نصي الشيفاهي ،وقيد يوظفهيا يف نصي
املدوّن/الورقي .وكان األمر إىل عهد قريب مقكصرا على هذين الكوظيفني :الشيفاهي
والورقي .أما اليوم ف ننا جند توظيفا جديدا ،وهو الكوظيف الرقمي .أما حجج بالغية
اقإقناع األرسطية ،بغ

النظر عن نوع توظيفها ،فهيي ثالثية أنيواع :الققية ()ethos

واالنفعا( ( )pathosواملنط( (.)logos
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أوال :الققة (:)ethos
يكمقل هذا النوع من احلجج يف املصداقية اليت يكحلى بها املكلل يف نظر
املكلقني ،حبيث يلون املكلل "أهالً أن يُصَدَّق ويُقبَل قول " 66،وكأن املكلقي ،أثناء احاولة
املكلل إقناع بشيء ما ،يطر على نفط بع

الكطاؤالت مقل :هل ينبغي عليّ أن

أث( بهذا املكلل وأصدق ؟ وملاذا؟ وهذه الكطاؤالت ال تكعل( مبضمون كالم املكلل ،
وإمنا ترتبق بالدرجة األوىل بأمور هارجية عن اللالم ،كشخصية املكلل ومطكواه
الكعليمي وصفك الوظيفية .وحنن نرى هذا النوع مكبعا كقريا يف واقعنا اقإقناعي
املعيشي ،فعلى سبيل املقا( نرى أن مكجرا لبيع أجهز اقإنذار املبلر باحلرائ( يوظف
يف إعالن الكجاري صور رجل إطفاء يرتدي مالبط الرمسية قإقناع العميل بضرور
اقكنائ جلهاز من تلك األجهز  .يطكغل املكجر هنا الققة اليت حيملها الناس يف أذهانه
جتاه رجل اقإطفاء ،فرجل اقإطفاء يف نظر الناس هو الشجاع األمني ،وهو كذلك
اخلبري .أما كون شجاعا فألن ينقذ الناس من هليب النريان ويهزم احلرائ( ،وأما كون
أمينا فألن الناس تطمح ل قإطفاء النريان بدهو( منازهلا وأن يفعل فيها ما يشاء من
دون مراقبة ،فهو ال يطرق وال رخون ،وأما كون هبريا ،ف ن ذلك يلمن يف مقدرت
على إطفاء النريان مهما عظمت ،وهو أمر ال يعرف أسراره إال رجل اقإطفاء ،وال
جيرؤ أي إنطان آهر على االقرتاب من احلرائ( .ومن ث يلون رجل اقإطفاء يف نظر
العميل ،إذا أردنا أن نصف بألفاظ أرسطية ،صاحلا" ،والصاحلون ه املصدَّقون سريعا
باألكقر يف مجيع األمور الظاهر " 66.وهنا نكفه سر توظيف صاحب املكجر لشخصية
رجل اقإطفاء للكطوي( ألجهز اقإنذار ،إن يريد شخصية حتظى بالققة ،ليطهل علي
إقناع عمالئ .
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ثانيا :االنفعا( (:)pathos
يكمقل هذا النوع من احلجج يف اسكقار املكلل لشعور املكلقي ،كشيعور الفير
واحلزن والرضا والغضب واخلوف ،قإقناع بشيءٍ ما .وذلك ألن اقإنطان بطبع مييل
إىل ما يفرح  ،ويكجنب وقوع ما يغضب  ،ويكحاشى مواجهة ما رخاف مني  .لنرجيع إىل
مقا( رجل اقإ طفاء الطاب( ،حينميا يبيدأ رجيل اقإطفياء كالمي بعبيار مقيل "أعزائيي
املواطنني" ،ف ن مقل هذه العبار تطكدعي شعور احليب املفيرت

بيني امليواطنني فيميا

بينه  ،فكخل( شعور احلب نفط بني رجل اقإطفاء ،وهو املكلل  ،وبني اجلمهور ،وه
املكلقون .كذلك لو أن رجل اقإطفاء أضاف يف كالم عبار مقل "ميلن الطييطر عليى
النار يف بدايكها ،للنها إذا كربت أصبحت كالغو( ال تبقي وال تذر" ،ف ني هنيا يطيكقري
شعور اخلوف لدى املكلقي بعد أن اسكقار شعور احلب ،وذلك ليقنع املكلقيي بضيرور
اقكنائ جلهاز إنذار .ومن ث يلون امليكلل جنيح بلالمي فيميا يطيمي أرسيطو "تهيئية
الطامع" ،وذلك "حني يطكميل اللالم إىل شيء من اآلالم [وهي املشاعر] املعرتية ،ف ن
لي

إعطاؤنا األحلام يف حا( الفر واحلزن ومع احملبية والبغضية سيواء" 61.وبيذلك

تلون االنفعاالت العاطفية اليت يطكقريها املكلل ورخلقها يف املكلقي وسيلة قإقناع .
ثالقا :املنط( (:)logos
يكمقل هذا النوع من احلجيج يف توظييف امليكلل املنطي( الطيلي واسيكخدام
وسيلةً قإقناع املكلقي ،ويندر يف مظلك كل ما يكلف ب املكلل قإقنياع املكلقيي مميا ال
يندر حتت الققة واالنفعا( .من أمقلة املنط( إيراد االقكباسيات واملقارنيات والطيبب
واملطبب ،كما لو ذكر املكلل أن شيئا ميا قيد أدى إىل شييء آهير .لنرجيع إىل مقالنيا
الطاب( ،لو أن رجل اقإطفاء قد قا( يف احاوالت قإقناع املكلقي بضيرور اقكنياء جهيار
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إنذار عبارات مقل" :إن إلزام الواليات املكحد مواطنيها باسيكخدام أجهيز اقإنيذار يف
منازهل قد أدى إىل اخنفا

عدد الضحايا البشرية جراء احلرائ( ،وقيد ذكيرت وزار

الصحة يف إحصائيكها للطنة املاضية أن  %61من الوفيات كانت بطبب احلرائ(" ،في ن
هذه العبارات تدهل ضمن املنط( ،فالقط األو( منها تضيمن سيبباً ،وهيو القيانون
الذي ألزم املواطنني باسكخدام أجهيز اقإنيذار ،وقيد أدى هيذا الطيبب إىل مطيبب/
نكيجة ،وهي اخنفا

عدد الضحايا البشرية .أميا القطي القياني منهيا فاشيكمل عليى

اقكباس من إحصائية وزار الصحة يدع بها املكلل كالم للنجا يف إقناع املكلقي.
عندما ننكقل إىل وسيائل الكواصيل االجكمياعي ،تيويرت حتدييدا ،في ن اللاتيب
الرقمي ميقل املكلل  ،والقارئ الرقمي ميقل املكلقي .وجتري بينهما عملية إقناع مييارس
فيها اللاتب الرقمي أنواع احلجج األرسطية املكاحة ل يف بالغة اقإقناع بهدف الكيأثري
على القارئ الرقمي وإقناع  .تقرت الدراسة ثالثة عناصير لبالغية اقإقنياع الرقميية،
هذه العناصر هي مبقابة جتليات تكجلى بها حجج اقإقناع األرسطية .أما العنصر األو(
فهو الواجهة ،وأما العنصر القاني فهو الرسالة ،وأميا العنصير القاليث فهيو احلضيور
البشري .وهذه العناصر القالثة تليونن بالغية اقإقنياع الرقميية يف خمكليف اخلطابيات
الرقمية اليت جندها يف وسائل الكواصل االجكماعي مقل فيطيبوك وتيويرت وإنطيكغرام،
غري أننا سنقكصر على تويرت منوذجا.
أوالً :الواجهة:
هي امللف الشخصيي الكعريفيي وهيي أو( ميا يطليع عليي اجلمهيور الرقميي
للكعرف على اللاتب الرقمي ،ويكجليى فيهيا ميا كيان قيد أمسياه أرسيطو بيي "الققي "ة
( .)ethosتكلون الواجهة يف تويرت من ملف شخصي حيكوي على موضعني لصورتني
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وعد هانات يقوم اللاتب الرقمي بكعبئكها كيفما يشياء لكليون واجهية لي  .املوضيع
األو( لوضع صور للملف الشخصي ،واملوضع القاني الهكييار صيور هلفيية .أميا
اخلانات فواحد لالس  ،وأهرى للكابة نبذ تعريفية ،وأهرى لكحديد املوقع اجلغرايف،
وهانة لذكر موقع إللرتوني ،ث هانة أهري الهكيار لون تصيمي املليف الشخصيي.
متقل الصورتان والبنود الواجه َة الييت يراهيا كيل مين ييزور كييان اللاتيب الرقميي.
باقإضافة إىل ذلك ،حتكوي الواجهة على معلومات أهرى يراها الزائير الرقميي وهيي
عدد املكابِعني (بلطر الباء) وعدد املكابَعني (بفكح الباء) وعدد الكغريدات (الكغريد هي
االس املميز للرسالة يف تويرت) املفضلة منها وغري املفضيلة ،ثي زرّ املكابعية اليذي إذا
ضغق علي الزائر ف ن ينض إىل مكابِعي اللاتب الرقمي.
ثانيا :الرسالة:
املقصود بها اخلطاب الرقمي الذي ينشئ اللاتب الرقمي وينشره .والرسالة هي
ما اصطلح تويرت ومطكخدمو تويرت على تطميك العربية بي "الكغريد " ،غري أن :أمسييت
هذا العنصر "الرسالة" للي يشمل ما يلكب اللكاب الرقميون يف تويرت وغريه .يكجلى يف
الرسالة ميا أمسياه أرسيطو بيي "االنفعيا(" ( ،)pathosو"املنطي(" ( .)logosوالرسيالة
الرقمية تطكخدم واحدا من تعبريين خمكلفني أو كليهما ،أما األو( فهو الكعبري النصي،
وأما القاني فهو الالنصي .يكلون الكعبري النصي من لف ومعنى ،ويأتي مقيروءا كميا
لو كان ملكوبا يف الكغريد نفطها .وأما الكعبري الالنصي فيأتي على هيئة صيور ثابكية
أو مكحركة هالية من الكعيبري النصيي ،أو مشيكملة عليي  ،فينصيهر الكعيبريان النصيي
والالنصي يف رسالة رقمية واحد  .فالرسالة الرقمية إذن ال تقكصر على الكعبري النصي
قإيصا( املعنى إىل قلب املكلقي ،وإمنا تكجاوز ذليك إىل الالنصيي أحيانيا وإىل النصيي
والالنصي معا أحيانا أهرى.
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ثالقا :احلضور البشري:
ويكجلى يف هذا العنصر ميا أمسياه أرسيطو بيي "االنفعيا(" ( .)pathosويعنيى
مبظاهر اقإنطانية اليت يضفيها اللاتب الرقمي على كيان الرقميي املكمقيل يف الواجهية
والرسالة .تلمن أهمية هذا العنصر يف إدراكنيا حلقيقيكني اثنيكني ،أميا األوىل فهيي أن
اقإنرتنت ،الذي ميقل شريان احليا اليذي تعكميد عليي األجهيز الرقميية ،قيد قصَّير
املطافات الفعلية اليت تفصل بني اللاتب والقارئ الرقميني وأزا( احلدود الييت كانيت
حتو( بني اللاتب واجلمهور يف النص الورقي .أميا احلقيقية القانيية فهيي أن اقإنطيان
بشلل عام مييل إىل االسكماع للمشاب ل  64.وعلينا أن ال ننطيى أن اجلمهيور الرقميي
يكعامل مع اللاتب الرقمي من هال( آلة إللرتونية (كاحلاسيوب ،واهلياتف اليذكي)،
ف اللاتب الرقمي على كياني الرقميي ميا يشيعر بوجيوده البشيري ،في ن
ض ِ
ف ن مل ُي ْ
اجلمهور سيشعر خبلو كيان اللاتب الرقمي من اقإنطانية ،فينظر إلي على أن كيان آلي
ال رخكلف عن ماكينة الصرف اآلليي الييت يكعاميل معهيا اجلمهيور بيني حيني وآهير،
فلالهما شاشة إللرتونية يقرأ اجلمهور ما فيها ث يضغق على أزرارها .ومن ث في ن
درجة اقإقناع تنخف

كقريا ،وهذا ميا ياكيده إدوارد ميوران ()Edward Moran

وفرانلوس قوسياك

( )Francois Gossieauxيف دراسية هلميا اعكميدت عليى

مطح مشل مخطمئة شركة تطكخدم وسائل الكواصل االجكماعي وغريها من الوسائل
املكاحة يف اقإنرتنت للكطيوي( ملنكجاتهيا ،فقيد رأى الباحقيان أن جنيا الكطيوي( عيرب
اقإنرتنت يعكمد يف الدرجة األوىل على إشعار الزبون بأن رخاطب إنطانا ال جمرد آلة.

65

ال ميقل احلضور البشري أهمية يف النص اليورقي ألن الكفاعيل املباشير بيني اجلمهيور
واللاتب الورقيني منعدمٌ عرب الورق أصال ،أما يف النص الرقميي في ن هيذا الكفاعيل
مفرت ٌ أصال .وذلك ألن "الناس" ،كما يذكر بي جي فو (" ،)B. J. Foggيكجاوبون
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مع النظام اآللي كما لو أن هذه احلواسيب اآللية وحيدات اجكماعيية" 61.وهيو األمير
نفط الذي ياكده بريون ريفي

( )Byron Reevesوكليفيورد نياس ( Clifford

 )Nassيف نظريكهما  ،the Media Equation Theoryاليت ميلن أن نرتمجهيا بيي
نظرية الكعاد( اقإعالمي .تيرى النظريية يف جممليها أن النياس يكفياعلون ميع وسيائل
اقإعالم احلديقة كالكلفاز واحلاسوب وغريها كما لو أن هذه الوسائل كائنات حية.

61

أه مظهر للحضور البشيري الكفاعيل ،فهيذه األجهيز الكلنولوجيية الرقميية
"جعلت عملية اقإقناع تفاعلية بدال مين كونهيا عمليية ذات اجتياه واحيد" 61،ومنحيت
ن
اجلمهور الرقمي مطاحة واسعة جيدا للكفاعيل ،وهيي مطياحة "تعياد( أو تزييد عي "
املطاحة املمنوحة لللاتب 61.ييأتي الكفاعيل عليى وجهيني ميلين أن نطلي( عليهميا:
اسكجابة وابكداء .أما االسكجابة فككمقل يف مدى تفاعل اللاتب الرقميي ميع الرسيائل
الرقمية ،أو الكغريدات يف توتري حتديدا ،اليت تصل من اجلمهور كالً على حد  ،وهيذه
الرسائل الرقمية مكنوعة وكل نوع منها يكطلب تفاعال فرديا خمكلفا ،فمنهيا ميا حيكيوي
على ساا( يوجه فرد من اجلمهور إىل اللاتب الرقمي ،إجابةُ اللاتب الرقمي عليى
هذا الطاا( تضفي بشرية على كيان الرقمي .ومنها ما حيكوي عليى تعليقيات نقيد أو
إطراء أو سخرية ،ردُّ اللاتب الرقمي عليها أو على بعضها أو إعاد تيدويرها يضيفي
بشرية على كيان الرقمي أيضا .ففي هذا النوع من الكفاعيل يليون اللاتيب الرقميي
مطكجيبا ب حداث رد فعل ملا ابكدأ ب اجلمهور .أما النوع القاني ،وهيو االبكيداء ،في ن
اللاتب الرقمي يبكدئ ب نشاء ونشر رسالة رقمية تضفي البشرية على كياني الرقميي،
وذلك بأن تلون تلك الرسالة مكزامنة مع ما يعيش ب اجلمهور من مناسبات ،فيليون
اللاتب الرقمي "مطكجيبا للمكغريات واملكحوالت املكزامنة املكدفقة" 11من حولي بلافية
أنواعها ،فكخاطب رسالك اجلماعة البشيرية املكمقلية يف اجلمهيور الرقميي ،ومين هنيا
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تلطب بشريكها فكضفيها على كيان اللاتب الرقميي .واملناسيبات كيقري ومكفاوتية يف
أهميكها ،منها مناسبات دينية ككقدي تهنئة العيد للجمهور الرقمي يف أو( أيام عييدي
الفطر أو األضحى ،ومنها مناسبات اجكماعية كاقإعراب عن مشاعر احلزن لوفا أحد
املقربني ،وغري ذلك من مناسبات سياسية ورياضية واقكصادية ...إخل.
هذه هي عناصر بالغة اقإقناع الرقمية ،وجند أن اللاتيب الرقميي مييارس مين
هالهلا أنواع احلجج القالثة اليت ذكرهيا أرسيطو .أميا الواجهية ف نهيا سيبيل اللاتيب
الرقمي للظفر بي "الققة" ( )ethosيف نظير اجلمهيور يف العيامل الرقميي .ففيي الواجهية
تلمن إجابة ساا( يطرح كل فرد من اجلمهور على نفط " :ملاذا ينبغي أن أسيكمع مليا
يقول هذا اقإنطان؟" أو بعبار أكقر تالؤما مع تويرت" :ملياذا ينبغيي أن أضيغق عليى زرّ
املكابعة فأتابع هذا اللاتب الرقمي؟" مثة عد ملونيات يف الواجهية تهيدف إىل هلي(
الققة يف قلب اجلمهور الرقمي وكطبها .صور امللف الشخصي بأدق تفاصيلها ملونن
يلعب دورا يف غاية األهميية ال سييما يف اقإحيياءات الييت ترتكهيا يف نفي
الرقمي .فصور للاتب رقمي وهو يرتدي معطف األطبياء األبيي

اجلمهيور

تيد( عليى أني

طبيبٌ يعمل يف إحدى العيادات .أما صورت وهو ممطكٌ بقل ومنهمك بلكابية شييء
ما فكوحي بأن إنطان مققف ومفلر .وأما صورت أمام ميلرفون ف نها تيد( عليى أني
مكحدث وإعالمي .البيانات الشخصية ملون مه  ،ابكداءً من طريقة عير

االسي ،

فاحكواء االس على لقب قبل يوحي بطبيعة رتبة اللاتب الرقمي الوظيفية أو العلمية،
ف ن حرف الدا( قبل االس يوحي للجمهور بأن صاحب حيمل شهاد علمية رفيعة يف
جمال العلمي .وكذلك حرف املي اهكصارا للقب مهندس ،ف ن يوحي للجمهور بيأن
اللاتب الرقمي ذو منزلة وظيفة رفيعة ويكمكع بشيء من اليذكاء يف النظير إىل األميور
ربطا وحتليال واسكنكاجا.
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النبذ الكعريفية اليت يلكبها اللاتب الرقمي تطاه يف هل( الققة ،فذكر اللاتب
الرقمي على سبيل املقا( أن ل ثالثة ككب مطبوعة يوحي للجمهور الرقمي بأن كاتب
مققف وناجح يف عامل اللكابة .ذكره مللان عملي يزييد مين الققية يف قليوب اجلمهيور
الرقمي إن كان ملانا مرموقا ،كما لو ذكر أن أسكاذ جيامعي ثي ذكير اسي الصير
اجلامعي الذي ينكمي إلي  .املوقع اجلغرايف يرس صور أوضح للجمهور الرقمي حو(
اللاتب الرقمي مما يطاه يف بناء الققة ال سيما إذا كان للملان عالقة خبطاب الرقمي،
كما لو كان اللاتب الرقمي يكحدث عن احلركة األدبية يف املغرب وهو مقي يف مدينة
مغربية .والنبذ الكعريفية ،على عل

ميا ييوحي بي امسهيا ،قيد ال تليون تعريفيية

بالضرور  ،وإمنا قد تلون جاذبة للجمهور الرقمي حلق على املكابعة ،كأن تلون عبار
مقل" :أنا هنا أككب ما جيو( يف هاطري أحيانا ،وما جيو( يف هاطرك أحيانا كقري " ،فهي
عبار ال تعرّف اجلمهور باللاتب الرقمي إال تعريفا بطيطا يكمقل يف أني كاتيب يعيرب
عن املشاعر ،وهي كذلك عبار تكط باقإجياز ،وذليك ألن النبيذ الكعريفيية جييب أن
تلون احدود احلروف.
هانة املوقع اقإللرتوني ما وجدت إال لكملني اللاتب الرقمي من الظفير بققية
اجلمهور ،فيضع اللاتب الرقمي يف هذه اخلانة رابطا إللرتونيا ألي كيان رقميي آهير
يعرّف ب  ،كرابق إللرتوني ملقابلة تلفزيونية أجريت مع  ،أو رابيق إللرتونيي ملوقعي
اقإللرتونييي الشخصييي ،أو رابييق إللرتونييي لطييريت الذاتييية .فكييأتي هانيية املوقييع
اقإللرتوني يف تويرت مبقابة تأكيد للجمهور على أن هلذا اللاتب الرقميي كيانيا رقمييا
مطكقال عن تويرت .ثي يكيا لللكياب الرقميي بيأن رخكيار ميا يرييده مين ليون مللفي
الشخصي ،ول أن يبقي على اللون االعكيادي من دون أي تغيري ،ولأللوان دالالتهيا،
فاللون الوردي على سبيل املقا( يضفي ملطات أنقوية ويوحي بأن طبيعة رسيائل هيذا
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اللاتب الرقمي تهك بشاون املرأ  .أما اللون األمحر فيوحي بأن طبيعة الرسائل طبيعة
ثورية سياسية مناضلة.
حتكوي الواجهة أيضا على بيانات يراها الزائر الرقمي إال أن ال يكيا لللاتيب
الرقمي الكدهل فيها أو تغيريها .من أه تلك املعلومات بييان عيدد املكيابِعني وعيدد
املكابَعني وعدد الكغريدات .يعر

تويرت هذه البيانات للجمهور الرقمي للي تطاعده

يف اختاذ قراره يف مكابعة اللاتب الرقمي من عدمها ،وقرار املكابعة يد( عليى حصيو(
اللاتب الرقمي على ثقة املكابِع األولية على أقل تقدير ،وهي ثقة قد تكزعزع الحقا أو
ترسخ .وعر

تويرت ،وهو املاسطة املطكضيفة ،هلذه البيانات ومنع اللاتب الرقميي

من تغيريها تاكد ما ذكرت سالفا وهو أن املاسطة املطكضيفة هيي قطيب ثاليث بيال
األهمية يف العملية الكواصلية الرقمية إذ إن حيدد طبيعة الكواصل بني اللاتب ومجهوره
الرقميني .ومن ث جند بني املاسطات املطكضيفة تنوعا قوامي االهيكالف يف الطياسية
احملدد لطبيعة الكواصل بني املرسل واملكلقيي اليرقميني ،ليجيذب هيذا الكنيوع بيدوره
شرحية ما من الناس .ف ذا كان توتري كما رأينا يعر

للجمهور الرقميي بيانيات مقيل

عدد مكابِعي اللاتب الرقمي وعدد مكابَعي وتغريداتي  ،في ن ماسطية مطكضييفة مقيل
سناب شات ( )Snapchatحتجب مقل هذه البيانات وال تعرضها للجمهور الرقمي.
تهدف الواجهة إذن لنيل ثقة اجلمهور الرقمي الذي يزور كيان اللاتب الرقمي
ألو( مر  ،ومن ث تطعى الواجهة بلل احكوياتها أن تلون جاذبة ملا ميلين :أن أطلي(
علي "اجلمهور الرقمي املطكهدف" .وعنصير اجلاذبيية هنيا قصيديّ ،مبعنيى أن اللاتيب
الرقمي عمد إىل حتقي( اجلذب يف واجهك ملا ل من أهمية .وما ذكره بي جي فو عند
حديق عن جاذبية الكلنولوجيا بشلل عيام أراه مكحققيا فيميا حنين يف صيدده ،يقيو(
فو " :كلما ازدادت جاذبية الكلنولوجيا (الكطبيقات والربامج أو واجهة االسيكخدام)،
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ازدادت درجة قو اقإقناع من هالهلا ،على عل

الكلنولوجيا اخلالية من اجلاذبية".

16

وحياو( فو أن يبحث عن سر اجلاذبية ،سواء تليك الييت يكمكيع بهيا األشيخار أو
الكلنولوجيا ،يف اقإقناع ،ويصل إىل أن "اجلاذبية تنكج "هالة تأثري" ،ومن ثي في ن النياس
تفرت

يف الشخص الذي ميلك جاذبية ماديية جطيدية أني ميليك أيضيا الليقري مين

اخلصا( احلميد مقل الصدق والذكاء" 16.واللاتب الرقمي إذن حياو( أن رخلي( هالية
الكأثري هذه للي ينجح يف الكأثري على اجلمهيور الرقميي وإقناعي مبيا يرييد .وعنصير
اجلاذبية هو نطيب ،رخكلف من "ثقافية إىل أهيرى ،ومين جييل إىل آهير ،ومين فيرد إىل
آهر" 11.ومن ث ف ن على اللاتب الرقمي أن حيدد مجهيوره املطيكهدف اليذي تطيعى
الواجهة إىل جذب .
اجلانب التطبيقي للدراسة:
لنأهذ مقاال عمليا كاتبني اثنني هلما جتربة جيد يف اللكابكني الورقيية والرقميية.
فلالهما مالف ل ككب ورقية مطبوعة ،وللليهما كيان رقميي عليى تيويرت عميره ال
يقل عن أربع سنوات ،وكالهما كاتب رقمي نشيق .أما األو( فهو سعدية مفر اليت
أنشأت كيانها الرقمي يف تويرت يف ديطمرب  6161وقد بل عدد مكابعيها حكيى تياريخ
ككابة هذه الدراسة  611ألف مكابع ،ونشيرت  65أليف تغرييد  ،وهليا عيدد اللكيب
املطبوعة .وأما القاني فهو د .فواز اللعبون الذي أنشأ كيان الرقمي يف تويرت يف ديطمرب
 6166وقد بل عدد مكابعي حكى تاريخ ككابة الدراسة  11ألف مكابع ،ول  14أليف
تغريد  ،ول عدد من اللكب املطبوعة.
لنطكعر

بدايةً واجهة كيان سعدية مفر الرقمي على تويرت .وضعت اللاتبة

صور شخصية هلا توحي بأنها يف احفل عام ،وهي ال تكوج إىل عدسة الكصوير بعينها
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أثناء الكقال هذه الصور  ،وإمنا تنظر إىل طرف آهر ال نراه يف الصيور وتيكلل معي ،
ويدها مرفوعة مبا يوحي بأنها كانت يف حلظات اندما مع ذلك الطرف اآلهر ،وهيو
اجلمهور يف ذلك احملفل .والناظر هلذه الصور يدرك من الوهلة األوىل أن صاحبة هذا
الليان الرقمي إنطانة مكحدثة يف احملاضرات واحملافل العامة .أما النبذ الكعريفيية فقيد
ككبت كما يلي:
"كاتبة وصحفية ،صدر ليي  61ككابيا شيعريا ونقيديا .تواضيعت
أحالمي كيقريا إال واحيدا منهيا :أن أصيلي الفجير يف األقصيى ..بعيد
حتريره # .اللكابة  -هي  -احلل #هذا  -اجلنا  -جناحي"
النبذ الكعريفية هنا تأتي ململة لصيور اللاتبية الشخصيية ،في ذا كيان الزائير
الرقمي لليان اللاتبة الرقمي قد أدرك مين النظير األوىل إىل الصيور الشخصيية أن
صاحبكها إنطانة مكحدثة ،ف ن ال يعرف أي جما( من جمياالت املعرفية تطيلك صياحبة
الصور  .أما بعد أن يقرأ الزائر الرقمي النبذ الكعريفية ،ف ن يعيرف أن صياحبة هيذا
الليان الرقمي ممن يشكغلون باألدب والققافة ،فهي قد ذكيرت بيأن هليا مثانيية عشير
ككابا ،ووصفت تلك اللكب بأنها ككب شعرية ونقدية .ث بينت اللاتبة للزائر الرقمي
أنها تشاطر األمة اقإسالمية همومها ،فهي ليطت جمرد كاتبة تقكصير اهكماماتهيا عليى
نفطها ومن يف احيطها القريب ،وإمنا يأتي على رأس أولوياتها الييت تطيعى لكحقيقهيا
حترير املطجد األقصى والصال في  ،وهلذا الطبب اهكيارت املطيجد األقصيى صيور
هلفية ،ومن ث ف نها ختل( انطجاما بني الصور اخللفية والنبذ الكعريفية.
احكوت النبذ الكعريفية أيضا عليى ومسيني ( ،)two hashtagsأميا الوسي
األو( " #اللكابة – هي  -احلل" فيقدم للزائر الرقميي فلطيفة اللاتبية احلياتيية بيقالث
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كلمات موجز  ،فهي كاتبة تامن بأن القل سيال نياجح ملواجهية العقبيات وحتقيي(
األهداف ،صغري كانت أو كبري  ،مبا فيها هدفها بيأن تصيلي باملطيجد األقصيى بعيد
حتريره .وهذا الوس أيضا يأتي مبقابة جواب لطاا( قد يطرح الزائير الرقميي :ملياذا
تلكب هذه اللاتبة؟ فيأتي اجلواب بأنها تلكب قإميانها بأن لللكابة دورا كبريا يف حييا
الفرد واألمة .أما الوس القاني "#هذا_اجلنا _جناحي" ف ن يلفت نظر الزائير الرقميي
ويطكقري فضول مما يدفع للضغق على الوس ليقرأ عن املزيد ،ينقل الضغق على هذا
الوس إىل االطالع على كل ما قيل عن "هذا اجلنا جناحي" ،ويلكشف الزائر الرقميي
بعد ضغط على الوس أن هذا عنوان للكاب من ككب سعدية مفر  ،وأن هذا الوس
قد مجع كل ما قيل عن ذلك اللكاب .أما اقإجياز ف ن ال رخفى يف هذه النبذ  ،والطبب
الداعي هلذا اقإجياز هو عدد احلروف احملدود الذي جيب أن ال تكجاوزه النبذ الكعريفية
يف تويرت ،وتكمقل مظاهر اقإجياز يف هذه النبذ يف عدم ذكر اللاتبة الرقمية هنيا لليقري
من املعلومات مقل اس املاسطة الصحفية اليت تنكمي إليها ،وعنياوين مالفاتهيا ،ويف
حذف املوصوف "املطجد" واالككفاء بالصفة "األقصى" .أما هانة املوقع اقإللرتوني فقيد
وضعت اللاتبة فيها رابطا إللرتونيا لليانها الرقمي على الفيطبوك ،ليلون بيانا للزائر
الرقمي بوجود كيان رقمي هلا مطكقل عن تويرت.
لننكقل إىل واجهة فواز اللعبون لليان الرقمي على تويرت .أما صورت الشخصية
ف نها صور ل وهو مرتدٍ زيَّ اخلليجيي ،ويشيري بطيبابك جهية عدسية الكصيوير الييت
الكقطت الصور  ،فهو إذن يشري إىل الزائر الرقمي الذي ينظر إىل الصور  .ويظهر على
الصور اسكخدام ماثرات تقنية جعليت الصيور تبيدو قدميية قريبية لصيور األسيود
واألبي

 .ومن ث ف ن هذه الصور الشخصية حتمل داللكني ،أما الداللة األوىل فهيي

أن صاحب الصور مطكغرق يف النظر يف أفلار ختطر يف بال  ،وإشار الطيبابة تيوحي
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بأنها أفلار تكعل( باجلمهور اليذي ينظير إىل الصيور  .وأميا الداللية القانيية فهيي أن
األفلار اليت حيملها صاحب الصور مرتبطة بشلل أو بآهر بالرتاث القدي  ،وهذا ميا
توحي ب املاثرات الكقنية املطكخدمة.
أما النبذ الكعريفية فقد ككبت كالكالي:
"هنا أنا ( ُقدْموس) بلل تلقائيك ودون أي صفة رمسية .مهك بل
وبفنون اللغة وجبلد ذوات اخلائبني .معظ تغريداتي يف مفضليت امللكنز
مبا يطر ويطوء".
وصف اللعبون نفط بأن "قُدموس" ،مبعنى أن "قيدي " 14،ليعطيي الزائير الرقميي
انطباعا بأن قد جاء من زمن سحي( .ويطعى اللعبون لكحقي( هذا االنطباع من هال(
الصور الشخصية كما رأينا ومن هيال( املعنيى املعجميي لللمية "قيدموس" .وصيف
اللعبون نفط بأن يظهر هنا يف هذا الليان الرقمي "دون أي صفة رمسية" ،األمر اليذي
يع :أن ل صفة رمسية يكمكع بها هار كيان الرقمي ،غري أن جترد منهيا هنيا .وهيذا
سيقري فضو( الزائر الرقمي للطعي ملعرفة طبيعة تلك الصفة الرمسية ،وأيطير طريي(
ملعرفكها هو اسكعرا

بع

الكغريدات اليت احكواها هذا الليان الرقمي ،وسرعان ما

سيعرف أن أسكاذ جامعي حيمل شهاد الدككوراه .ييبني اللاتيب الرقميي بعيد ذليك
اهكمامات  ،هو "مهك بل وبفنون اللغة وجبلد ذوات اخلائبني" ،تنصب اهكمامات عليى
ثالثة أمور ،األمر األو( هو اجلمهور الرقمي نفط  ،فهو مهك مبن يزور كيان الرقمي.
األمر القاني هو اللغة بعلومها املخكلفة :النحو واقإمالء والبالغة والصيرف وغريهيا.
أما األمر القالث فمجكمعيّ يكمقل يف تطليق سيهام النقيد جتياه املفطيدين يف ا.كميع.
حتكوي النبذ الكعريفية كذلك على احاولة اسكقار فضو( الزائر الرقمي ودفع لقيراء
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الكغريدات اليت حيكف بها اللاتب الرقمي يف مفضلك  ،وذلك بوصف إياها بأن منها "ما
يطر" وكذلك منها "ما يطوء" .أما هانة املوقع اقإللرتوني ف ن اللاتب الرقمي يضع فيها
كيانا رقميا لي يف موقيع تواصيلي آهير وهيو إنطيكغرام ،ليليون يف ذليك إشيار إىل
اسكقالليك الرقمية عن تويرت .وأما الصور اخللفية ف ن اللعبون رخكار صيور لي وهيو
حيمل بني يدي ككابا ل بعنوان "تهاوي الطاعة الواحد " ،وأضياف عليى هيذه الصيور
صور هك قدي تُقرأ طبعك " :د .فواز بن عبد العزييز اللعبيون" ،والنياظر هليذا اخليك
يطكدعي مباشر صور أهكيام اخللفياء قيدميا .وال شيك أن هيذا ييأتي منطيجما ميع
االنطباع الذي يهدف اللعبون لكقريره يف قلب الزائر الرقمي ،وهو أن ما يطرح هيذا
الليان الرقمي خمكلف عن كل شيء آهر ،إنها أطروحات جاءت من الزمن الطحي(.
أما الرسالة فمن هالهلا يطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكخدم فيهيا نيوعني مين
احلجج ،وهميا ميا أمساهميا أرسيطو بيي "االنفعيا(" ( ،)pathosو"املنطي(" (.)logos
فيطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكقري عاطفة مجهوره قإقناعه بشيء ما .لنأهذ منوذجيا
لرسالة لطعدية مفر تقو( فيها" :زيار والدك أو واليدتك املريضية يف املطكشيفى لين
تعطلك عن أعمالك ،وللن عدم زيارتك هلما بالكأكيد تعطلك عن دهيو( اجلنية"15.
تطكقري اللاتبة الرقمية هنا عاطفة القراء الدينية لكقنعه بضرور زيار آبائه ب حداث
انفعا( عاطفي دي .:ويف رسالة هلا أهرى تقو(" :ال يغرنك أيها املبدع مديح جماني إن
كان صادراً عن قلب يكآكل بالغري واحلطد ،فهيو ليي

سيوى طُعي يطيكدرجك إىل

اهلاوية" 11.تطكقري اللاتبة الرقمية يف القراء مشياعر اخليوف ليديه لكقينعه بضيرور
احلذر من األعداء املاكرين ممن يظهرون القناء ويضيمرون علي

ذليك .أميا حجيج

املنط( فنجد على سبيل املقا( لدى اللاتبة الرقمية رسالة تقو( فيها" :عقرت اليوم على
هذه املقالة العظيمة جدا لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عني " :يعجيب :الرجيل إذا سيي
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هطة ضي أن يقو( "ال" مبلء في " 11.هي هنا توظف االقكباس ،واالقكباسات تنيدر يف
حجج املنط( ،قإقناع القارئ بضرور رف

الظل  .ويف رسالة أهيرى نراهيا توظيف

املعلومات الكاررخية لكحقي( هدفها ،فكقو(" :رواية جور أورييل ( )6114الييت ألقيي
القب

على طالب بكهمة حيازتها أصبحت يف يوم واحد على قائمة أعلى املبيعات يف

مصر .درس جماني للرقيب يف كل ملان!" 11سعدية مفر هنا حتارب تعطيف الرقابية
يف حجب بع

الروايات ،وحتاو( إقناع القارئ بأن مقص الرقابة لن جيدي بكيذكريه

حبقيقة تاررخية كان الرقيب فيها اخلاسر األكرب.
عندما ننكقل إىل منوذجنا الرقمي اآلهر ،وهو فواز اللعبون ،ف ننا جنيده يوظيف
حجج االنفعا( واملنط( يف رسائل  .من تلك الرسائل قول " :وصفة سعاد  :أحضر آنية
جدْ سجد ً تُ ْقلِ( بها مَن حوَلك" 11.فهيو يطيكقر
سجّاد فيها رائحة أُمّ ،ث اس ُ
وُضوء ،و َ
هنا شعور الطعاد ليقنع القارئ بضرور اقإحطان إىل األم وضيرور إقامية الصيال .
أما حجج املنط( فنلفيها حاضر ليدي اللعبيون كيذلك .يقيو( يف رسيالة لي موظفيا
الطبب واملطبب حجة منطقية" :مبا أنك حتب القرآن فأحبب لغك  ،واككب اس حطابك
حبروفها املضيئة" 41.فيجعل حب املخاطب للقرآن سبباً يادي إىل حيب اللغية العربيية
اليت نز( القرآن بها.
أما احلضور البشري أهريا ف ن حيقي( لللاتيب الرقميي "االنفعيا(" (،)pathos
وذلك من هال( مظهر الكفاعل االبكدائي حينما تكزامن الكغريد مع أحيداث يعيشيها
اجلمهور كالوفا واحلروب واألعياد الدينية والعامليية والوطنيية .لنرجيع إىل منوذجينيا
الرقميني ،نرى أن سعدية مفر تهنئ أبناء وطنها من مجهورها الرقمي بالعيد اليوط:
لدولة اللويت قائلة" :كل عام واللويت حر ومطكقلة واحفوظية بعيني اهلل .كيل عيام
واللويت حبيبيت" 46.فاللاتبة الرقمية هنا تضفي على كيانهيا الرقميي حضيورا بشيريا
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يكمقل يف تفاعلها مع العيد الوط :لدولكها .أما فيواز اللعبيون ،ف ني يضيفي حضيورا
بشريا على كيان الرقمي بأن يشاطر ،على سبيل املقا( ،أبناء وطن احلزن لوفيا املليك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،عاهل اململلة العربية الطعودية ،وانكقال إىل جوار رب يف شهر
يناير  .6165فيقو( يف إحدى رسائل " :وفا امللك عبداهلل:
جَمَّييلَ اهللُ حالَيي ُ

إىل اهللِ عبيييدُ اهلل شيييدّ رحالَييي ُ

فطييوبى ملييا

وما غاب عنا وهْو ميلءُ صيدورنا

يييروع ويغييدو ال منَييلُّ هيالَيي ُ"

46

يبكدئ اللاتب الرقمي هنا الكفاعل مع حدث كبري يعيش مجهوره الرقمي وهيو
وفا امللك عبد اهلل ،ومن ث ف ن اجلمهور يشعر بأن الليان الرقمي ليي

بعييدا عين

عامله الواقعي مبا مير ب من أحداث ومناسبات.
جند إذن من هال( اسكعراضنا هليذه األمقلية للييانني رقمييني للياتبني هاضيا
الكجربكني الورقية والرقمية أن بالغة اقإقناع األرسطية حاضر بكجليات رقمية حديقة،
فالواجهة هي الكجلي الرقمي احلديث للققة ( ،)ethosوالرسالة هي الكجلي الرقميي
احليديث لالنفعيا( ( )pathosواملنطيي( ( ،)logosواحلضيور البشييري هيو الكجلييي
الرقمي احلديث لالنفعا( (.)pathos
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اخلامتة
وضحت الدراسة أن حتو( اخلطياب اقإقنياعي مين هطياب ورقيي يطيكهدف
اجلمهيور العيادي إىل هطيياب رقميي يطيكهدف مجهييورا رقمييا يف وسيائل الكواصييل
االجكماعي هو لي

جمرد حتو( يف القالَب الذي يكمقل باسكخدام األجهز اقإللرتونية

الرقمية ،وإمنا ميكد ليليون حتيوال جوهرييا ألقيى بظاللي عليى ركيائز بالغية اقإقنياع
األرسطية القالث فظهرت يف جتليات رقمية حديقة .وقد اسكطاعت الدراسة أن ترصد
نظريا وتطبيقيا الكجليات الرقمية هلذه الركائز يف ثالثة جتليات ،هي :الواجهة والرسالة
واحلضور البشري .وحنن بهذا الكنظري والكطبي( نفكح أميام البياحقني آفاقيا جدييد يف
دراسة بالغة اقإقناع ومنهد الطريي( هلي إىل وليو عيامل النصيور الرقميية ورصيد
ظواهرها ودراسكها.
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 العمري ،احمد ،يف بالغة اخلطاب اقإقناعي ،ل ،6:الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.6116 ، العمري ،احمد" ،بالغة امللكوب وتشليل النص الشعري احلديث" ،جملة عالمات، ،51م ( ،64سبكمرب .11-41 :)6114
 أرسطوطالي  ،اخلطابة :الرتمجة العربية القدمية ،حتقي( عبد اليرمحن بيدوي ،ل،6:بريوت :دار القل .6111 ،
 الربيلي ،فاطمة ،مدهل إىل األدب الكفاعلي ،ل ،6:الدار البيضاء :املركيز الققيايفالعربي.6111 ،
 الراوي ،بشرى مجيل" ،دور مواقع الكواصل االجكماعي يف الكغيري :ميدهل نظيري"،جملة الباحث اقإعالمي ،العدد .666-14 :)6166( ،61
 املنصور ،احمد ،تأثري شبلات الكواصل االجكماعي عليى مجهيور امليكلقني ،رسيالةماجطكري .كلية اآلداب والرتبية ،األكادميية العربية يف الدامنارك.6166 .
 الدبيطي ،عبد اللري  ،وزهري ياسني الطاهات" ،دور شبلات الكواصل االجكماعييف تشليل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات األردنية" ،جملية دارسيات ،ا.ليد ،41
العدد .16-11 :)6161( ،6
 مركز معلومات اجلوار األوربي ،اسكخدام وسيائل الكواصيل االجكمياعي ،بيدونملان نشر.6164 :
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