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  :هيدمت
الكفايـة   وهو   التداولية اللغوية  حول أحد مكونات     هذه الدراسة  تتمحور  

 اليت تتحكم فيها إكراهات عديدة سعيا إىل كسب مودة املتلقـي وثقتـه    التواصلية
اخلطـاب  طبيعة التفاعل بني طريف التواصـل، وبنيـة      : ومن ضمنها نذكر أساسا   (

املعرفة وذلك ال يتطلب من املتكلم      ). املتداول وحركيته واتساق عناصره وترابطها    
-savoir (األداء اخلطـايب فحسب وإمنا حسن ) savoir cognitif (اخلطابية

faire discursif)(1.(     ويف هذا الصدد هناك من يـستعمل كفايتـه اللغويـة
هم والتعاون واالحتـرام بـني      إلحداث تواصل فعال مع غريه على حنو يعزز التفا        

يف حني هناك من يستعمل حذقه      ). وهو املسعى الذي تراهن عليه التداولية     (الطرفني  
اللغوي لتمويه اآلخرين وتغليطهم وإخضاعهم بغيـة حتقيـق مآربـه وتطلعاتـه             

فحيثما تتضارب املصاحل الشخصية ينتعش التطويع الذي يـسهم، إن مل      . الشخصية
وتشاركية، يف تعكري صفو العالقات اإلنـسانية وتـدمريها،          ُيدبر بطرق عقالنية    

وتوسيع هامش الكراهية والقسوة والفظاظة بني الناس، واإلفـضاء باملـشروعات           
  .اجلماعية إىل اإلخفاق والتفسخ

  :الفعل التواصلي-�

 الفعـل الـدرامي    و الفعل الغائي :  أربعة مناذج للفعل وهي    هربماسحدد  
ما يهمنا مؤقتا من هذه األفعال هو الفعـل         ). 2(لتواصليالفعل ا  و الفعل املعياري و

صلي ايهم الفعل التو  «. يزه عن األفعال الثالثة األخرى    األخري، الذي سنعرف به ومن    
ا يفضي إىل إقامة عالقة     ل للتحدث والفعل، وهو م    قتفاعل شخصني فأكثر على األ    

                                                 

�
  :استلهمنا هذه املفاهيم من كتاب- 

J.Moeshler: Argumentation et conversation Eléments pour une 
analyse pragmatique du discours, Hatier,Paris,1985,p11. 
2 -Jürgen Habermas : théorie de l’agir communicationnel, Fayard, 
tome I,traduit de l’allemand par Jean-Marc Ferrey, 1987,pp100-110. 



ون عن اتفاق حـول     يبحث الفاعل ). سواء بالوسائل اللغوية أو غري اللغوية     (بينهما  
 متوافـق   وضعية الفعل وذلك لتنسيق خطط العمل واألعمال نفسها علـى حنـو           

 ).3(»عليه

التفاهم ما يصطلح عليه    (تلعب اللغة دورا تداوليا إلقامة التفاهم بني البشر         
فبواسطتها يؤولون وضعية ما ويتفاوضون عليهـا ـدف الوصـول،           ). اللغوي

ىل  توافق يفضي إىل تنـسيق املـصاحل املـشتركة           باستثمار املعتقدات املشتركة، إ   
  .واالخنراط يف مشروعات مجاعية تعود بالنفع العميم على اجلميع

 عن النماذج األخرى هو أنه يهدف إىل        الفعل التواصلي وما مييز، عموما،    
، ))4(التـداوليات الكليـة   شـروط   (حتقيق اتفاق بني البشر على أساس عقالين        

ة لتعزيز الوئام والتـضامن واالنـدماج بـني البـشر يف            والوصول إىل غايات نبيل   
يف حـني أن    . ، وتفادي العنف مبختلف جتلياته ومظـاهره      )5(الفضاءات العمومية 

املتكلم يف النماذج الثالثة املتبقية ينطلق من أحادية البعد اليت يتعامل مبقتضاها مـع              
.  وأحاسيسه اآلخر بوصفه جسرا لتحقيق األهداف الشخصية دون مراعاة مشاعره        

ولوصول املتكلم إىل هذا اهلدف يضطر إىل استعمال خمتلف الوسـائل للتـأثري يف              
  ..).على حنو املال والنفوذ واملظهر والعنف(اآلخر وتغيري معتقداته 

  : أنواع التطويع-�

 النبيل وخنوض يف التطويع الذي نعاين بعضا من       الفعل التواصلي نترك جانبا   
 التطويع على النحو    فليب برتون ويعرف  . ثة للفعل البشري  جتلياته يف النماذج الثال   

                                                 

3 -Ibid p102 
4
) جدية املتكلم( واجلدية) صدق القضايا املطروحة(الصدق : حيددها ما نفرنك فرانك يف ما يلي - 

الفلسفة والسياسة عند هابرماس، سلسلة نقد : انظر حممد األشهب). صحة املعايري املقترحة( والصحة
  .��، ص����، �، منشورات دفاتر سياسية، ط)�(السياسة

5
هو الفضاء املفتوح الذي جيتمع فيه األفراد . بني اتمع املدين والدولةالفضاء العمومي دائرة التوسط - 

ويعترب الرأي . لصوغ رأي عام والتحول بفضله وعربه إىل مواطنني توحدهم آراء وقيم وعادات مشتركة
 العام هو وسيلة املواطنني للضغط على الدولة يف منأى عن التأثريات الفلسفية والعرقية والسياسية من أجل

  .اختاذ قرار معني وتطبيقه بالعمل



 وهو مبثابة كذب منظم   . فعل عنيف ومكره يسلب حرية اآلخر إلخضاعه      «: اآليت
 ).6(»يتوخى منه إيقاع اآلخر يف اخلطإ

  :ويقوم التطويع على العناصر اآلتية
يضلل الرأي العام بتوظيف أخبار     ): désinformation(متويه اخلرب    -

  . حمددة سلفاتضخيمها ألهدافوطة أو مغل
ترسخ مبادئ معينة يف ذهن العامة حبثهم على ترداد حماسـنها           : الدعاية -

وباملقابل، تدحض مـزاعم    . ونشرها على نطاق واسع دف حصول إمجاع حوهلا       
الـيت  " الديبلوماسية العموميـة  "ا  ويطلق عليه . اخلصوم وتبني مساوائها وسلبياا   

  .العريضة للتأثري عليها وتغيري معتقدااتستهدف اجلماهري 
تستغل نقاط ضعف املتلقـي أو قابليتـه        : الضرب على الوتر احلساس    -

  . للتصديق أو سذاجته للتأثري عليه وتدجينه والتالعب به
حيس الفرد أنه املسؤول وحده عن      : )Culpabilité(الشعور بالذنب   -

  ).مؤهالتنقص ذكائه، وافتقاره لل(إخفاقاته وإحباطاته 
يستخدم املطوع أالعيب وسلوكات تطويعيـة      ): Game(  األالعيب -

على حنو البكاء والـشكوى     (إليقاع اآلخر يف فخه، وكسب مودته وثقته وعطفه         
 ).والظهور مبظهر الضحية واإلغراء

يشغل الكذب بوصـفه  ): Le cadrage menteur(إطار االفتراء  -
  . فكرة معينة ودحض غريهاسالحا حربيا وعنفا نفسيا، وذلك لترسيخ

ويف هذا  . يتالعب املطوع باأللفاظ إليهام املتلقي وتغليطه     : إطار املغاالة  -
، )على حنو إلـصاق مـة اإلرهـايب بـالعريب    (الصدد يستعمل األلفاظ املفخخة     

استخدام الرصاص الفوالذي املغطى باملطاط عوض الرصـاص        (واألكاذيب املضللة   
يعطي مسحوق التيد لونا أكثـر      (، والعبارات امللتبسة    )ينتظاهراملطاطي لتفريق امل  

، )بياضا لقضاء فصل الشتاء دون زكام عليكم باستعمال أقراص من نـوع كـذا             

                                                 

6 -Philippe Breton : La parole manipulée, éd La découverte&  Syros, 
Paris, 2000,p23. 



ما يصطلح عليه بالكذبـة     (وينشر إيشاعات إلحباط عزمية اخلصم وإرباك خططه        
  ).النبيلة

 يراهن على جعل ):Le cadrage vontraignant( اإلطار املكره
ولتحقيق هذا اهلدف يلجأ املطـوع إىل لفـت         . قي يقبل رأيا أو يتبىن سلوكا     املتل

  .انتباهه إىل قضية معينة تتخذ تعلة للوصول إىل قضية مستضمرة
  :أنواع التطويع-�

ــايل - ــع االنفع ): Manipulation mathématique( التطوي
.  متلقيـه  يضطر الفرد إىل حتمل أدوار اجتماعية وإخراجها مبواصفاا حىت يؤثر يف          

ويف هذا الصدد يستعمل املناورات العاطفية املناسبة للتأثري يف الناس واالسـتحواذ            
  .على عواطفهم وتوجيه ميوهلم

" التـأطري " املتكلم تقنيـة     يستعمل: )M.cognitive( التطويع املعريف -
وهكـذا  . وذلك باستثمار معان يعرفها املتلقي وإعادة توظيفها ألغراض أخـرى         

  .لسياق، إىل حتويل الكذب إىل احلقيقة والعكس صحيحيضطر، حسب ا
ــة   ويعتمــد هــذا النــوع مــن التطويــع علــى الــردود الالإرادي

)automatismes  (  ،والتكرار)      إثارة استجابات وسلوكات حمـددة سـلفا (
يف اخلمـسينات   " مالربو" ونشري يف هذا الصدد إىل إشهار     . بواسطة حوافر متكررة  

وهلذا ركز على ما يتوفر     . ع قاعدة املقتنني من الرجال    الذي كان يهدف  إىل توسي     
  .من مسات الرجولة واخلشونة والذكورة" رعاة البقر" عليه

   )amalgame(كما يرتكز هذا النوع من التطويع أيضا على اخللـط  
البطالة واالحنراف  (فهو حيدد املشكلة    . وذلك على حنو ما يقوم به اليمني يف فرنسا        

 يصوغ رسالة تربط بني هذه املشاكل وبـني وجـود األجانـب             ، مث )وتغري القيم 
مـا يـصطلح عليـه بفرنـسيي األوراق         (يف فرنسا   ) وخاصة العرب واألفارقة  (

Français de papier(   دف إبراز للرأي العـام مـا  مث يستعمل صحافته ،
  . أحدثته اهلجرة من مشاكل مزمنة يف عقر دياره الفرنسيني

يؤثر هذا التطويع يف ذهن املتلقـي       ): M.mentale (التطويع الذهين  -
ذهن " برجمة"وهو نوع من    . وجيعله يتلقى ما يبث إليه دون رفض أو إصدار حكم         



. املتلقي بسلوكات معينة بعد تدريبه على القيام ا يف ظروف ومقامـات خمتلفـة             
 )الترهيب والترغيب والوعد والوعيد   (ويعتمد هذا النوع من التطويع على العاطفة        

 .والتكرار والضغط واملكافأة أو العقاب

يراهن من خالله إما على     ): M.professionnelle( التطويع املهين  -
التعريف باملنتج أو على الرفع من مبيعات بضاعة ما أو على التصويت على مرشح              

  .ما
يتظاهر املطوع بالظرافـة    ): M.relationnelle( التطويع العالئقي  -

. ستثمر من أويت من ذكاء وحيوية وفاعلية ومرونة لنيل مراده         واللطف واللباقة، وي  
عدم الوضـوح،   : ومن بني األمور اليت يعتمد عليها نذكر على سبيل املثال ما يلي           

والتشكيك يف قدرات اآلخر، و الظهـور مبظهـر الـضحية، وتغـيري األفكـار               
واألحاسيس حسب الظروف، واستعمال خطاب منطقي ومنسجم، وعدم حتمـل          

وميكن هلذه التصرفات أن تؤثر سلبا يف نفسية من يتعامل معهم، بـل قـد               . دالنق
تسبب هلم اضطرابات نفسية فيـضطرون إىل عـرض أنفـسهم علـى األطبـاء               

 ).7(النفسانيني

 :التطويع التلفظي-�

تعتمد خمتلف أصناف التطويع، اليت سبق ذكرها، على الكالم للتـأثري يف             
الكالم حمل العنف ملمارسة الضغط والرقابة علـى        لقد حل   . اآلخر وتغيري معتقداته  

. املرسل إليه، وبناء صورة مغلوطة للواقع عن عمد وإصرار إليقاع اآلخر يف اخلطإ            
ومبا أن التطويع، على هذه الشاكلة، فهو يعترب عمال عنيفا ومكرها يسعى إىل سلب              

ـ     . احلرية من الناس وجعلهم أدوات طيعة خلدمة أغراض معينة         ضهم قـد يعـي بع
خبطورة اآللة التطويعية على أوضاعهم واختيارام وأذواقهم فيقومـون بـالتطويع           

أمهيـة  إىل  ونظرا  .  املضاد سعيا إىل إحباط مناوراا ومقاومة تأثرياا السلبية عليهم        

                                                 

7
 : انظر يف هذا الصدد- 

Isabelle Nazare-Aga :Les manipulateurs sont parmi nous,Les éditions 
de l’Homme,4éd ,2004, p 39. 



، فإننا سنركز عليه    )8(»تنفيذ برنامج معني   «طويع التلفظي يف حث اآلخرين على     الت
 ).املقامة والرواية والتصرحيات السياسية( يف منت متنوع لبيان مقوماته وجتلياته

  ):9( التطويع يف املقامة الصنعانية-�-�

 هو شخص جمهول اهلوية حماط جبماعة من        املقامة الصنعانية إن املطوع يف    
ومن خالل  . الناس يصغون جيدا إىل زواجر وعظه يف أجواء يطبعها النواح واحلزن          

ارس الوعظ لوجه اهللا وإمنا يـستجدي بـه لتحقيـق      سحنته وحاله يتضح أنه ال مي     
اطـؤا  تو «متثلوإن كان مل يصرح ذه احلقيقة فهي مستضمرة و        . أغراضه ومآربه 

وما أن فرغ الشخص من وعظه حىت أجـزل         ). 10(»بني املشاركني وفعل التواصل   
كل فرد من أفراد اجلماعة له العطاء تقديرا حلسن أدائه وبراعته يف الرواية وسـعة               

  :ومن بني ما ساعده على النجاح يف خطته وإدراك مراده هو ما يلي. طالعها
 أن يكسب مودة    -بفضل مؤهالته اللغوية وكفايته املوسوعية    - استطاع   -ا

 استيثاقي وقبول   ميثاق تلفظي اجلماعة وثقتها، ويورطها بطريقة غري مباشرة يف عقد         
  . دون سابق اطالع على قواعده وإجراءاتهمبادئ اللعب
، ويتالعب بالكلمـات    "يطبع األسجاع جبواهر لفظه   "إنه أديب بليغ    -ب

      كما يشاء، ويرجتل العظات  دون عي أو حبسة أو تلكؤ، وجيمع بني الـصناعتني              
  ).11)(النثر والشعر(

                                                 

8 - Greimas (A.J) & Courtés (J), Dictionnaire raisonné de la théorie 
du langage, op.cit p221  

�
 املكتبة الشعبية، بريوت   شرح مقامات احلريري، أبو حممد القاسم علي بن عثمان احلريري البصري،- 

  ].ت.د[ 
10 -Ducrot (O), Le dit et le dire, Minuit, 1984, p20. 

،أبو حممد القاسم علي بن عثمان احلريري " قد تبلج بدر النثرف…فقد طلع قمر الشعر"..  - 11
  . �4 ص،س. مشرح مقامات احلريري،البصري،

. ومل يزر كالمه بشعره. البليغ من مل يقصر نظمه عن نثره" ويف السياق نفسه يقول بديع الزمان اهلمذاين 
مان اهلمذاين، تقدمي وشرح حممد مقامات أيب الفضل بديع الز" ال: قلنا. فهل ترون للجاحظ شعرا رائعا

  .75ص ،��57، 4عبده، بريوت، ط



على جهة احلمـل علـى االعتقـاد        ) أو فعله اإلقناعي  (ركز كالمه    -ج
ضليلهم، وجعلهم يعتقدون صحة    بدعوى أنه يسعى مسبقا إىل تغليط املستمعني وت       

إال داللة واضـحة    " بإدخال يده يف جيبه   "وما مبادرة كل فرد     . وسداد ما يتلفظ به   
  .على اقتناعه بفحوى الكالم ومراميه

وباملقابل، يضطلع املتلقي بفعل تأويلي لتفكيك رسـالة املـتلفظ وإدراك           
حسب مؤهالته وطاقاته   - إذا فطن املتلقي مبناورة التطويع، فإنه     . أبعادها ومغازيها 
 سيتحاشاها، أو يبطلها أو ميارس تطويعا مضادا معززا بـاحلجج           -الذهنية واللغوية 
يف املقامة الصنعانية وقع املتلقي ضحية الكالم، ألنه انساق مـع           . الدامغة املناهضة 
الـصورة  (ومل يفلح يف إماطة اللثام عن وجهـه         ) الصورة املغلوطة (قناع الشخص   

تتبع املقامة حلظتني، تتضمن األوىل تأويال      «وهكذا  .  بعد فوات األوان   إال) يةاحلقيق
مغلوطا يفشل يف الكشف عن حيلة الشخص، والثانية تتضمن التأويل الصحيح غري            

 يف الرجـوع إىل     أبو زيد السروجي  لو جنح   ). 12(»املفصل عن اخليبة أو االندهاش    
. زا حمريا وحمتاال بارعـا    مرتله دون أن يتمكن أي شخص من االهتداء إليه لظل لغ          

يعـظ النـاس    : باطنه غري ظـاهره   (لكن احلارث اقتفى أثره حىت اكتشف حقيقته        
سـراج الغربـاء وتـاج      (وتعرف إىل هويته    ) باملوعظة احلسنة وهو يشرب اخلمر    

  لفهـم    املربع الـسيميائي  وميكن ، يف هذا الصدد، أن نستأنس مبحاور         ). األدباء
  : لتحقيق مآربه وإدراك مبتغاهأبو زيد السروجيا خمتلف الصور اليت يتلون فيه

  .يدعو الناس إىل اجتناب املنكر يف حني يقترفه: حمور احلقيقة -أ
خيفي بأنه يشرب اخلمر وال ميتثل للنصائح اليت يعظ ـا           : حمور السر  -ب

  .الناس
  .يتظاهر بالوعظ يف حني يقترف املنكر: حمور الكذب -ج
بأنه ميارس ما يقوله يف حني خترجه أفعاله عن         يوهم الناس   : حمور الزيف  -د

  ).ال واعظ(الصراط املستقيم 
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حيرص أبو زيد على الظهور مبظهر الواعظ الذي يدعو         : التناقض هـ حمور 
  . الناس إىل االقتداء  به، يف حني خيفي حقيقة كونه مارقا عن الدين

وب، فهـو  مبا أن أبا زيد حيرص على أداء دوره التحدثي على الوجه املطل       .
ينتقي املفردات املناسبة اليت تستمد حيويتها وأصالتها من القرآن الكرمي على وجـه           

وما إيقـاع مـستمعيه يف      . اخلصوص، وحيترم مراسم الوعظ ومقتضياته وحمتوياته     
ومبا أنه كان خيبط يف أساليب      . املصيدة إال دليل قاطع على حسن أدائه وإتقان دوره        

يف البداية يعاف   .  حاله مضطلعا بأدوار فاعلية خمتلفة     االكتساب، فقد كان يتلون يف    
الناس حمضره، وحيتقرونه لرثاثة لباسه، لكن ملا حيدثهم ميتـع أمسـاعهم وجيـذب              

ال يفرى فريه، وال يبارى     « من   -يف نظرهم - أنظارهم ويكسب تقديرهم، ويصبح   
  :تيتنيو هو يتلفظ بالكالم النمطي املالئم للحيثيتني اآل). 13(»عبقريه

.    حيظى مبرتلة مرموقة ورأمسال رمزي بفضل جودة كالمه وحسن أدائه           -ا
ع ويرتـق الـصدوع     يعي بأن آلته الفتاكة هي مؤهالته اللغوية اليت يفتق ا األمسا          

يف إخفاء صورته احلقيقيـة      -يف خمتلف الظروف واملالبسات   -والشقوق، وتسعفه 
  .وإدراك مراده
، وهو املعىن نفسه الذي تضمنته عبارة       14ا الكالم حرب  احلريرييعترب   -ب

فاملتكلم هو شبيه باحملارب من حيث      ). احلرب التلفظية ( يف سياقات أخرى     هامون
. ومباغتته، واالعتماد على الوسائل الناجعة لقهره وهزمه      ) 15( قراءة خطط اخلصم  

 نظَّارة احلرب ال من أبناء الطعـن      « يعترب نفسه من     احلارث بن مهام  وهذا ما جعل    
يف حني أن أبا زيد يلقي بدلوه يف الدالء، ويدخل احلرب متسلحا            ). 16(»والضرب

باحلجج الكافية واجلهات املناسبة، ومراعيا طقوس الكالم ومرامسـه، وسـاعيا إىل            
                                                 

  .��7سا ص. مشرح مقامات احلريري، أبو حممد القاسم علي بن عثمان احلريري البصري،- 13
  .���املصدر نفسه ص" نت ممن يبلى يف اهليجاءقالوا أأ "- 14
وأخذوا يتداعون فضل اخلطاب ويعتدون عوده من األحطاب وهو " : ويف هذا السياق نورد ما يلي - 15

ال يفيض بكلمة  وال يبني عن مسة إىل أن سرب قرائحهم وخرب مشائلهم وراجحهم فحني استخرج دفائنهم 
مث فجر من ينابيع األدب والنكت … أن وراء الفدام صفو املدامواستنثل كنائنهم قال يا قوم لو علمتم
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تأدية املعىن بالسبك اجليد، وعبارات مسجوعة وفصيحة، وحسن التوشية، وحارصا          
وما يتوخى من ذلك هـو أن       . جهعلى االضطالع بالدور املنوط به على أحسن و       

  .ينجح يف خططه، ويبهر الناس باستعداداته ومؤهالته، ويدرك ما يصبو إليه
  :ويستتبع الكالم النمطي اجلهات التحدثية اآلتية

ما قصده أبو زيد من إمتـاع غـريه بفتيـق لـسانه             : الرغبة يف القول   -
  .وفصاحته والتلون يف حاله هو الكدية واالستجداء

يوظف أبو زيد مهارته اللغوية يف مواضعها       ): حسن األداء (القول   معرفة   -
ومن خالهلا يتضح مدى متكنه من األساليب البديعية،        . املناسبة، وعلى قدر املتلقني   

وإملامه بكل ما يتعلق باللغة والنحو والفقه واألدب والطرف وامللح، وقدرته الفائقة            
  .اقات جديدةعلى إدراج الكلمات املهجورة واملهملة يف سي

ال يتطلب الكالم من أيب زيد سالمة النطق وحسن         : القدرة على القول   -
التركيب واإلحاطة باملعىن فقط، وإمنا أيضا إدراك مواقع القول وأوقاته، واحتمـال            
املخاطبني به والقدرة على تطويعهم وتغليطهم، واستضمار املقاصد، وسرعة البداهة          

  .واملباغتة، وقوة اإلفحام
يوظف أبو زيد مناوراته التلفظية إلقنـاع املتلقـي         : ل على االعتقاد  احلم

املفترض، وتغيري معتقداته، وسلب قدرته على املقاومة، والتأثري عليـه  ملـشاركته             
 فـإن خطابـه ال      أساليب اإلمتـاع   و أساليب اإلقناع ومبا أنه جيمع بني     . اعتقاداته

  .لف متزايدينيكتسي صبغة اإلكراه وإمنا تتلقاه اآلذان بشغف وك
  :)17(  التطويع يف رواية ذات لصنع اهللا إبراهيم-�-�

تتعلق البداية الطبيعية مبـيالد     . مشرعة على بدايات متعددة   ذات  إن رواية   
لن يرحب ا النقاد بـسبب      -على حد تعبري الناظم اخلارجي    -وهذه البداية . ذات

فن القصة بالنظرة احلسية    خروجها عن اللياقة األخالقية، واستئثار النظرة العصرية ل       
ذلك النتوء الصغري الذي سـبب      " ذات"وختص بداية أخرى اجتثاث من    . الذكورية

ويؤثر الناظم اخلارجي البداية احململة بقدر      . إزعاجا شديدا للمصريني يف قدمي الزمان     
لكن البدايـة   . ، وهي اليت م حلظة الصدمة الكربى أو ليلة الدخلة         عال من الدراما  
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، مت تأخريها إىل حـد      )التطويع(احلقيقية اليت متثل املرحلة األولية للربنامج احلكائي        
الصفحة الرابع واخلمسني، إذ تشخصت يف شكل توجيه تلقاه املصريون من جهاز            

  ). خها لتبنيه وتؤثثه من جديدصورة إشهارية لربت بيت دم مطب(البث املركزي 
وبني الشعب  ) �ذ(وتتحكم يف التطويع عالقة تراتبية ما بني جهاز الدولة          

فقد وظف الطرف املهيمن التلفاز ليفرض على املهيمن عليه رؤيـة           ). �ذ(املصري  
معينة للمجتمع، وحيفزه على مساندة سياسة االنفتـاح الـسياسي واالقتـصادي            

ويندرج التوجيه ضمن األفعـال املـشتقة مـن         . دم والبناء واالخنراط يف مسرية اهل   
ويعـىن  . ، وهي اليت تدل على إجناز الفعل بـالتلفظ بـه          délocutifsالتحدث  

كمـا  . بالتوجيه اإلرسال واإلدارة إىل جهة ما بالكالم أو باإلشارة، أو مها معـا            
لقد .  به ، أي  التلفظ بالتوجيه والصدع     )18(»اإلحياء اخلاص بالقول  «        يتضمن

اختار اجلهاز احلاكم، من بني إستراتيجيات متعددة، مترير خطابه السياسي بواسطة           
وبتركيز الناظم اخلارجي على التوجيه، مل يغفل ما للكالم مـن         . الصورة اإلشهارية 

دور أساس يف تقدمي وصف تقريري للصورة، وتثبيت السلسلة الطافية للمدلوالت           
ويتضمن التوجيه أيضا فعـال     ). 19(األدلة امللتبسة على حنو ميكن من مواجهة رعب       

.  مبعـايري النفـي    أوسوالد ديكرو لغويا من نوع خاص، وهو املُضمن الذي حيدده         
 هو الرسالة اليت تلقاها املصريون من جهاز البـث املركـزي،   le poséفاملطروح 

وتؤشر على ج مصر يف عهد الـسادات سياسـة جديـدة قوامهـا االنفتـاح                
 فيستتبع عدم تلقـي املـصريني أي   le présupposéوأما املضمن . صةواخلصخ

توجيه يف العقود السالفة  ملا كانت مصر يف عهد مجال عبد الناصر تنهج سياسـة                
إن هذه الرسالة اإلشهارية متثل إرصـادا مرآتيـا ألـا           . االقتصاد املوجه والتأميم  

الت سياسية واقتصادية   يف شكل مصغر، ما يعيشه اتمع املصري من حتو         تعكس،

                                                 

18 - Bourdieu ( P) , « Le langage autorisé : les conditions sociales et 

l’efficacité du    discours rituel » in Ce que parler veut dire , 
l’économie des échanges linguistiques  , Fayard , 1982 , p p 103/119. 
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linguistique générale ,op.cit ,p 279. 
 



وما يبني أن ذلك التوجيه التطويعي كان له أثـر ووقـع يف نفـسية               . واجتماعية
وذلك ألنه يستمد مفعوله من الـشروط       . املصريني، هو انصياعهم له انصياعا تاما     

 سلطة الكالم فليست  «. اليت متنحه الشرعية وتفرضه كسيادة تستدعي االعتراف به       
والذي ال  . ن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة        ملالسلطة املوكولة   إال  

على أكثر تقدير،   ) أي فحوى خطابه وطريقة تكلمه يف الوقت ذاته       (تكون كلماته   
 الـذي وكـل     ضـمان التفـويض   إال شهادة، من بني شهادات أخرى، علـى         

 وهكذا، أوكلت الدولة إىل التلفاز مهمة النطق بإيديولوجيتها ذات        ). 20(»للمتكلم
الرتوع الليربايل، والتعبري عنها بطرائق وأساليب خمتلفة حىت تستحوذ علـى أفئـدة             

). الناصـرية (اجلماهري العريضة، وحتضهم على إحداث قطيعة مع املرحلة السالفة          
 القائم بواسطة الترفيه هو     indoctrination" التلقني املذهيب "فهذا النوع من    «

املـصطلح الـذي   " الدعاية السوسيولوجية"   ـ      الظاهرة التقليدية ملا يسمى ب    
الفعاليـات  - والذي يعين تلك التظاهرة J.Illul جاك إلولابتكره املنظر الفرنسي 

اليت يسعى جمتمع ما بواسطتها لتحقيق تكامل أكرب عدد من األفراد، وتوحيد سلوك             
نة على  أعضائه وفقا لنموذج معني، ونقل طراز حياته إىل اخلارج، ومن مث إىل اهليم            

وبالتايل يصبح هذا الطراز مادة الدعاية السوسيولوجية ليس        ... اتمعات األخرى 
. بسبب قيمه الثابتة، بل ألنه جيمع يف بنيته املبادئ األساسية لرؤية معينة للمجتمـع             

أما صفة االجتماعية فإا تعين أن طراز احلياة هذا، موضوع الدعاية يعرب بـصورة              
للنظام االجتماعي القائم يف أطر إيديولوجية معينة، والذي        مكثفة عن مفهوم معني     

فمن خالل هـذه القولـة،      ). 21(ذج السلوكية اليت متيزه عن غريه     يريد فرض النما  
أحدمها خارجي يهم نقل منوذج غريب      :  ذو وجهني  التوجيه اإليديولوجي يتضح أن   

يف اتمـع،   لتفكيك وزعزعة النموذج السائد، وثانيها داخلي يتعلق بصهر الفرد          
  ).22(والسعي إىل التقدم وحتقيق التكامل
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يراهن من خالهلا املتكلم على حفـز       ) سريلبتعبري  (ويعترب التوجيه مقولة    
وميكن أن يكون  التوجيه متواضعا جدا كمـا هـو           . املتلقي على فعل شيء معني    

احلال يف الرسالة اإلشهارية، إذ يقصد به  دعوة الشعب املـصري إىل الفعـل أو                 
وهلذا فهو ال يتخذ صبغة اإلكـراه، بـل يوظـف           . إلحياء به بدال من احلث عليه     ا

أساليب الترفيه واإلمتاع السـتدراج املتلقـي إىل مـشاركته القـول بطروحـه              
، إال وكانـت إذ     أساليب اإلمتاع  ب أساليب اإلقناع وكلما ازدوجت   . اإليديولوجية

متـاع  لوكه ملا يهبها هذا اإل    ذاك، أقدر على التأثري يف اعتقاد املخاطب، وتوجيه س        
، ونفوذ يف إشهادها للمخاطب، كأنـه يراهـا رأي          من قوة يف استحضار األشياء    

. ويرن فعل التوجيه باالخنراط الفعلي للمواطنني يف مسرية اهلدم والبناء         ). 23(العني
وجيد كل مواطن نفسه جمربا على االمتثال واالنصياع له حىت ال يتأخر عن ركـب               

النتقال من برنامج حكائي    هذا ما حيتم عليه اكتساب قيم جهية لضمان ا        و. اتمع
، )اإلجناز(، وتأهيل نفسه من الناحية املالية لينخرط يف مسرية اهلدم والبناء            إىل آخر 

  ).اجلزاء(ويكون له اعتبار ومرتلة داخل اتمع الذي يعيش فيه 
هريـة يف    تغـريات جو   الواقع بإحداث جسدت الدولة التوجيه على أرض      

النسيج االقتصادي وإعداد اال العمراين والرقابة اإلدارية واستقطاب االستثمارات         
ومل ختل سياسة االنفتاح من آفات تكبح مجاح التطـور، وتثـبط             . والعملة الصعبة 

وهذا ما حتيل عليه كليا نتف األخبار املؤطرة، وجزئيـا بعـض            . العزائم واملطامح 
وخاصة تلك اليت تتعلق باملنجزات اهلائلـة       ( حملكي املؤِطر الت احلكائية يف ا   التمفص

ألنه أول ما يطالع السائح، ويسكن فيـه رئـيس          " مصر اجلديدة "اليت عرفها حي    
من -أما على املستوى االجتماعي، فقد متكنت فواعل العمارة املؤهلة        ). اجلمهورية

.  جدوهلا الزمين بنجـاح     اللحاق مبسرية اهلدم والبناء، واحملافظة على      -الناحية املالية 
وذلك على حنو موظف الزراعة الذي غري ورق احلائط بلون أكثر حداثة كلما حل              

. موعد رش القطن، واستبدله باألخشاب، وأثبت جهاز اآلنتركوم على باب شقته          
 جهـازا كهربائيـا      وأضافمث املدرس العائد من الكويت الذي استبدل املوكيت،         

اج فهمي اجلزار الذي انضم إىل سكان العمارة يف         مث احل . وجهاز تكييف جديدين  
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مث ضـابط   . مرحلة متأخرة وباألسلوب العصري أي االمتالك بدال من االستئجار        
مث ضابط اجليش بعد عودته من       .الشرطة بعد عودته من مهمة أمنية يف سلطنة عمان        

مهمة تدريبية يف الواليات املتحدة، ومن بـني مـا قـام بـه اسـتبدل سـيارته        
وتـأخرت ذات عـن اللحـاق     . القدمية بواحدة مازاد على الصفر    ) ���لفياتا(

على حنو املراهنة على النجاح يف امتحان اإلجـازة         (ة بسبب أعذار زوجها     باملسري
، ومعاناـا   )الذي مل يتقدم له أبداً، واحلصول على عقد عمل بدول اخلليج العريب           

شبثها باشتراكية مجال عبد الناصـر      من الضائقة املالية على إثر ارتفاع األسعار، وت       
وهكذا عاشت ذات ردحا من الزمن متأرجحة بني ريـاح          . املعادية لبدعة التمليك  

الربنـامج  (وبني الوفاء ملبادئها الثوريـة      ) الربنامج احلكائي األساس  (التوجيه اهلوج   
وإن ظلت حتن إىل العهد الناصري، فهي قد بدأت شيئا فـشيئا            . )احلكائي املضاد 

. ر من شرنقته لتتباهى أمام زمالئها يف العمل بقدرا على االخنراط يف املسرية            تتحر
الناصر عن ايء حامال معول اهلدم، لكـن         توقف مجال عبد  «ويف هذا املضمار      

ذلـك أن   . أنوار السادات واصل زياراته الليلية ويف ميينه قطع السرياميك املعهودة         
لسرياميك إىل الـسقف مبـسافة شـربين،        جعبة ذات املالية نفدت قبل أن يصل ا       

  .��ص»واضطرت إىل استكمال املساحة الباقية بدهان الزيت املألوف
أدركت ذات أن اللحاق باملسرية يتطلـب حتقيـق الربنـامج احلكـائي             

ومبا أن راتبها وراتب زوجها متواضعان جدا، فقد بدأت         ) . مجع املال (لالستعمال  
مصان النوم املهربة من بور سعيد، واالجتار يف        تعتمد على نفسها؛ وذلك بتوزيع  ق      

املواد التموينية، وسحب أكرب كمية نقود من عبد ايد رغم معارضاته املتكـررة،             
ومجع العالوات واملكافآت، وتكوين مجعية ادخار باألرشيف من عشرة أشـخاص            

وبفضل ذلـك اسـتطاعت أن      . يتناوبون على أخذ ألف جنيه عند اية كل شهر        
ه املهام املطروحة، فاقتصرت على استبدال مرحاض احلمام بواحد حديث، مث           تواج

أولت اهتمامها للمطبخ، فغطت جدرانه واألرضية بالسرياميك املـصقول الفـاخر           
لوترية إىل ا  باإلخفاق نظرا    باملسرية انتهى إن إصرار ذات على اللحاق      . وردي اللون 

فلم جتد بأسا من    . لم مع النهج الرأمسايل   السريعة اليت سار عليها اتمع املصري للتأق      



جماراة احلاج الطيب ملساعدا على تطهري روحها من العفاريت، والتحـرر مـن             
  . الضغوط النفسية املتفاقمة

وعليه، ال يكفي االنصياع للتوجيه فقط بدعوى أنه صادر مـن جهـات             
. لى مستوى الواقـع وهيئات عليا يف التراتبية االجتماعية، وإمنا ينبغي حتقيقه أيضا ع    
الرغبـة، واملعرفـة،   (وهذا يتطلب من الفواعل أن تكون متسمة بالكفاية اجلهيـة       

        ، وقادرة على االخنراط يف مـسرية اهلـدم والبنـاء          )والواجب، واإلمكان، والفعل  
، )بالتخطيط املعقلن للحاجات، وادخار األموال، واملرتلة االجتماعيـة واملهنيـة         (

. الليربايل الذي جه أنوار السادات، مث من بعده  حسين مبـارك           ومقتنعة بالتوجه   
وإذا أعوزا الوسائل الضرورية لتنفيذ التوجيه، فإن اهلوة ستتعمق أكثر بني الفعـل             

  .اللغوي والفعل غري اللغوي، وبني األماين والواقع املعيش
  :اخلامتة

  :مما تقدم خنلص إىل ما يلي
املتكلم، أكان حاضرا أم مضمرا، فرديا      من خالل احلالتني نالحظ أن       -�

أم مجاعيا، يعتمد الكالم بوصفه أداة أساسية ليس القتسام معرفة مشتركة           
وحتويلها إىل عمل يعود بالنفع عليه وعلى غريه، وإمنا ملمارسة العنـف أو             

اإلكراه يف اسـتخدام احليـل      /ويتمثل هذا العنف  . اإلكراه الذهين عليهم  
ل قدراته على التفكري والـرد وإبـداء موقفـه          للسيطرة على اآلخر، وش   

  .الشخصي
حقائق معينة إلمالة املتلقي وجذب اهتمامـه،       ) املطوع( يظهر املتكلم    -�

أو بعبارة أخرى يصدع بكل مـا حيـسن         . يف حني خيفي مقاصده ونواياه    
صورته لدى املتلقي ويسعفه على كسب ثقته أو مودته، بينمـا هـو، يف              

  .بث واملكر خلدعه وتطويعه والتالعب بهاحلقيقة، يضمر له اخل
ينبغي للمطوع، عالوة على حسن قراءته لطباع الناس وأمزجتهم، أن          -�

يتحلى بقدرات لغوية فائقة تسعفه على جلب اهتمام املتلقـي وإيهامـه            
 بصدق نواياه وصفاء سريرته، وعلى حرمان املخاطـب مـن التحـدث           

حفزه على قبول وسوغ ما يتلقاه      ، وعلى   )القدرة على الرد أو إبداء الرأي     (



فاملتكلم، يف هذا اإلطار،    . وإن كان، يف قرارة نفسه، خيالفه وال يتفق معه        
جيـرب املتلقـي علـى      ) أي غري ديقمراطـي   ( ينطلق من تصور سلطوي     

وفضال عن متتع املطـوع بالكفايـة       . االستجابة طوعا ملقاصده وتصديقها   
 املتلقي ومزاجه وردوده احملتملـة      اللغوية والتواصلية فهو حيسن قراءة طباع     

على حنو االبتسامة وانفراج أسـارير      (أكانت إجيابية   (ورسائله املسترجعة   
، ويتحلى ببديهة قوية القتناص الضحايا الذين       ))االنفعال(أم سلبية   ) الوجه

  .ميكن أن تنطلي عليهم احليل دون عناء يذكر
  

  
 

 


