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طرحت نظرية التواصل مفاهمي معرفية متباينة عىل مسـتو@ت عديدة، و متظهرت 
"التطويع" ٔاحد آلياهتا و مقوماهتا، اYي تتخذه الشخصية  بأشاكل خمتلفة ،و يعد مصطلح

ٔاداة للتأثري يف سلوك االٓخر،و رؤاه، و قناعاته، فهو يف تفاعd و ٕاسرتاجتيته قامئ عىل حضور 
طرفا التواصل ( املرسل/ املرسل ٕاليه).و لك طرف o دوره و حركيته داخل املسار 

  الرسدي.
طلح من الوyة اللغوية جند ٔان لفظة "التطويع" وٕاذا حاولنا ٕارساء دعامئ هذا املص 

  الكره. طاعه يطوعه و طاعه  و �مس الط وع: نقيضَّالط«مأخوذة من مادة طوع 
. الطواعيةو  ليامسينة صاحلوعة "سـمييائية التطويع يف رواية " حبر الصمتملخص املداخ�:  

ٔاطعت o. و  : ٔاطعته ٔاي طائع و طاع مقلوب ، �هام : مطيع (..) اللحياين يِّورجل ط
طوعا ٔاو كرها ، وجاء فالن طائعا غري  يقال ٔايضا : طعت o ، و ٔا� ٔاطيع طاعة ،و لتفعلنهو 

انقاد : و ٔاطاعه و  يطاع و ٔاطاعالن  طاعع (...)قال ابن سـيدة : و َّمجلع طومكروه ، و ا
ف ، فٕاذا ٕاذا انقاد o بغري ٔال ٕاطاعة و انطاع o كذ� .و يف الهتذيب : وقد طاع o يطوع

)يرتبط اللفظ 1»(.مىض ٔالمره فقد ٔاطاعه فٕاذا وافقه فقد طاوعه (..) و رجل طيع ٔاي طائع
يف معناه بفعل الطاعة و �نقياد، فالرجل الطيع هو اYي ميتثل لالٓخر و يلني o دون ٕاكراه، 

  .يف املقابل قد ينحرف اللفظ للنقيض فيصبح االٓخر جمربا نظرا لفقدانه القدرة عىل الرفض
قد عرفه لك من غرمياس و جوزيف ف-من املنظور السـمييايئ–التطويع  مصطلح ٔاما

كورتيس بأنه بنية تعاقدية يتبادل فهيا طرفا التواصل وyات نظرهيام، ٕاذ يسعى املرسل 
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ع ٕاىل تنفيذ بر�جمه احلاكيئ املعروض َّاملُطو -ع من موقع سلطته ٕاىل دفع املرسل ٕاليهِِّّاملُطو
  )2عليه.(
الرؤية �صطالحية  ¸Yات يمتوقع التطويع يف خارطة احليك عند "@مسينة  من هذهو 

و عالقاهتا ببعضها البعض حمورا ٔاساسـيا يعكس جتليات  ، صاحل"لتصبح حركية الشخصيات
التطويع و آلياته التواصلية.و ٔاوىل هذه الشخصيات "ٕادجار دي شاتو" اYي حاول من 

نفيذ ٔاوامره طوعا ٔاو كرها ،ويتجىل بر�جمه احلاكيئ موقع سلطته ٕاجبار اجلزائريني عىل ت 
واحد من ٔاولئك اYين محلوا حقدمه ا!فني ٕاىل قرية «فهو ن�ستيطاللتطويع  يف ثقافة 

 فكره و سـياسـته العسكرية ٕازاء فكراحلال ٔانه حاول جاهدا ٕاقامة توازن خاص بو ¸را�س ، 
           )3(.»كراهيته هلم ٔاميا اسـتفادة طباع الناس هناك ، كرجل يكره العرب و يسـتفيد منو 
يقود اYات املدركة ٕاىل اسـتغالل  ،تأكيد الشخصية عىل الفعل املامرس ضد االٓخرٕان   

سـياسـهتا التطويعية من التجريد ٕاىل التشخيص عرب فعل إالقناع . لنقل مؤهالهتاو قدراهتا 

ع اجيابية ( القمي الثقافية) ع/ ادجار دي شاتو من الوyة التداولية مواضيِِّّاملُطو فيقرتح

ع/ القروي  َّالهادف ٕالغراء املُطو، احلرية ،املساواة، إالخاء)(املتجسدة يف شعار فرنسا 

   ع ٕاىل مواضيع سلبيةِِّّالماض و ال مسـتقبل.يف املقابل قد يلجأ املُطوو مادام عامله بال ٔافق 

ف نتيجة تعرضه للك ٔانواع ع الشعور ¸لعجز و اخلو َّ( رضوب الهتديد) Ëٔن يثري يف املُطو

فيصبح الشعور بفقدان  ،إالحساس بفاعليهتا ةعَّحيهنا تفقد الشخصية املُطو،التعذيب
  و الصمت يه املسـيطرة عىل سلوكها. ،و �نكسار،الهوية

ٕان رغبة " ادجار دي شاتو يف التطويع قد دفعت به ٕاىل البحث عن ٔاساليب متعددة 
  و حضارهتا ،حبهثم عىل ترداد قوهتا  ،يف ذهن العامةويه ترسـيخ مبادئ فرنسا  ،اك!عاية

). و قد اكنقدور من بني الشخصيات 4نرشها عىل نطاق واسع هبدف حصول ٕاجامع حولها(و 
و التأثري عىل القرويني البسطاء عن طريق  خطاب  ،اليت حتاول ترسـيخ هذا �عتقاد

ٕاهنا «  والعايصاملمترد  و خيرجه يف صورة ،مشفر يدحض من خالo قوة االٓخر / الثوري
خرجت فسوف ولو  هذه احلرب القذرة @ يس السعيد ، يريدون ٕاخراج فرنسا ولية نعمهتم،
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  )5!».(و�سـتقالل       تألكنا الåب ..أالغبياء ! يتصورون ٔاهنم يقدرون عىل احلرية
من بني ٕان البحث عن خشصيات قاب� للتطويع دون عناء قصد تلقيهنا ملبادئ سـياسة فرنسا 

مقومات التطويع ، فاكنت  خشصية محزة القروية يف تركيهبا الفزيولوë و النفيس يه االٔكرث 
استيعا¸ و استسالما. فٕاسرتاتيجية الرضب عىل الوتر احلساس تعد من العنارص أالساسـية 

ٔاو قابليته للتصديق ٔاو سذاجته ،اليت يقوم علهيا التطويع حيث تسـتغل نقاط ضعف املتلقي 
اكن "محزة" لكبا قذرا يف بالط « )  يقول الراوي:6و تدجينه و التالعب به.( ،ثري فيهللتأ 

ماكنه ٔان يكون سـيدا ( ليس عىل  ̧ٕ الكولونيل ، ومع ذ� اكن يؤمن يف قرارة نفسه ٔانه 
  الفرنسـيني اYين اغتصبوا ٔامه منذ عرشين عاماكام تقول احلاكية ) بل سـيدا عىل قرية وعده 

هتا ذات يوم ..فاكن حياول ٔان يغري صورته يف عيين " ادجار" عرب اقتناعه ادجار" بعمودي"
ٔانه ينمتي ٕاىل فرنسا ٔاكرث من ٔاي يشء آخر ، و ٔان منصب العمدة ما هو ٔاكرث من والء 

  )7».(رشعي متجدد يؤديه للفرنسـيني ٔانفسهم

"ادجار  من طرف ا" عَّيشري املقطع الرسدي ٕاىل تبادل أالدوار فبعدما اكن" محزة" ُمطو 

ميتö بر�جما حاكئيا هيدف من خالo ٕاىل ٕاخضاع املتلقي/  اعِِّّدي شاتو" ٔاصبح ُمطو
و جعd ٔاداة طيعة خلدمة ٔاغراضه. و مادام التطويع كام عرفه"  ،و سلب حريته ،القروي

)، فٕان أالساليب اليت يسـتخدøا 8فيليب برتون" هو كذب منظم و فعل عنيف و مكره(

  .تلفع تتعدد و خت ِِّّاملُطو
حدى فتيات القرية اليت كرهت غروره الفرنيس «  ̧ٕ قالت احلاكية ٔايضا ٔان محزة هام حبا 

فمل يكن صعبا عندئذ ٔان خيتار حال يرضيه لينال مراده دون ٔان خيرس شيئا فلجأ ٕاىل 
غتصاب . اكن �غتصاب فكرا فرنسـيا يف ثقافة "محزة" ، حبيث ٔان وا!ه مل يزتوج من �

، و هو ليس جمربا ٔان يفعل شيئا آخر غري �غتصاب كوسـي� انتقامية من  ٔامه، بل اغتصهبا
القرويني التعساء و تقربه ٔاكرث من " ادجار"، لكن الهناية مل تكن كام اكن يشاء ٔان 

ع اYي يمتتع بسـيادة مطلقة نظرا ُِِّّمطولل )تؤول فكرة �غتصاب القمية املعرفية9».(تكون

فالثقافة الغربية يف ٕاسرتاجتيهتا  ع.َّثقافة االٓخر/ املُطوواطالعه عىل فكر و ،المتالكه 
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Yا فانكسار  ،و قدسـية جسدها يف املنظور العريب،�ستيطانية مدركة لرمزية املرٔاة 
  االٓخر/ القروي لن يكون ٕاال بتدنيس هذه القدسـية.

ووفق هذا التصور إاليديولوë يسـتنتج لك من غرمياس و كورتيس خمتلف التغريات  

ع يف الرتاتبية �ج�عية. فهو ٕاما يمتتع بسـيادته    َّاملُطو سـيو ثقافية اليت تبني وضعالسو 
 -العجز) و ٕاما معزتا بذاته ( احلرية -�سـتقاللية) و ٕاما يكون طائعا ( الطاعة -(احلرية

  )10(العجز).-الطاعة)و ٕاما ذليال ( عدم �سـتقاللية
  :وميكننا توضيح ذ�  ¸لرمس البياين التايل

  �سـتقاللية)القدرة عىل عدم الفعل(                             القدرة عىل الفعل( احلرية)
  

  عدم القدرة عدم الفعل( الطاعة)                          عدم القدرة عىل الفعل( العجز)
  

 ،توى الرسديعىل املسـ  عَّاملُطو يبني لنا ا�طط مجمل املواقع املفرتضة اليت ميكن ٔان يشغلها  

ع( املهمين) ، فالرب�مج احلاكيئ للتطويع لن ِِّّطو¸ملُ ع( املهمين عليه)َّاملُطو خاضعة لعالقة و يه

ع و قراره ، يف هذه احلا	 يضطر ٕاىل ممارسة فعd َّملُطو يتحقق ٕاال ¸لنظر ٕاىل ردة فعال
ة مرشوطة مبوقعه يف التأوييل فٕاما يقبل و ٕاما يرفض �قرتاح املعروض عليه.فكفايته التأويلي

  .)11(الرتاتبية التواصلية

ُ ٕاذا اكن ٔاقل ضعفا و ماكنة من ف ٔاما ٕاذا  ( محزة/ قدور).فٕان فعل التطويع سيتحقق ،عِِّّطوامل
اكن املهمين عليه ميتö القدرة عىل اخلروج من بوتقة �ستسالم و اخلضوع فٕان بر�مج 

       تحقق ٕاىل دائرة الفعل غري املتحققالفعل امل  التطويع سـيفشل و يمت انتقاo  من دائرة
  (الفالحون ).

يتكرر موتيف الشخصية املسـتلبة جسد@، و اج�عيا، و ثقافيا يف رواية "حبر الصمت"    
ٕاذ يكشف الرسد عن خشصية " يس البشري" إالقطاعية و املهمينة عىل عقول الفالحني 

ن حرثوها بأظافرمه ليك يكون ٔايب سـيدمه اكنوا فقراء ، لكهم من عامل أالرض اYي« .القرويني
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وويل نعمهتم ، صدمين حزهنم ..مل يكن ¸سـتطاعيت حلظهتا ٔان ٔاسـتوعب ذ� احلزن اYي 
جيعل الضحية تبيك عىل اجلالد، و ترتمح عليه، و تغري فيه..اكن وا!ي سـيدا عىل هؤالء 

ا عن ٔابيه و مجيعا..اكن غنيا و هذا يكفي ليصنع مهنم عبيدا يف أالرض اليت ور�
ٔاجدادهاكنت سلطته سوطا من نوع آخر، اكن قاسـيا و حماورا..دبلوماسـيا جييد ٕاقناع 

ٔالنه السبيل الوحيد ،) يتحول الفقر ٕاىل دافع للطاعة 12.»(املظلوم ٔانه معتد و ظامل 
السـمترارية احلياة و قتل شـبح اجلوع و الترشد. والرغبة يف تطويع االٓخر ال تتبناها خشصية 

بني الشخصيات اليت ترتبط  بل قد تنتقل الرغبة و تتوزع ،ا طي� املسار الرسديمبفرده
و المتوقع مضن التواصل  ،و خباصة تö اليت متö مؤهالت المتركز .ببعضها  البعض

�ج�عي.فشخصية " يس البشري" ال ختتلف يف رؤيهتا و فلسفهتا للواقع املعيش عن تصور 
اكن «و ٕاجباره عىل �متثال ٔالوامره  "فكرة تطويع االٓخرYي ٔاورثه "اابنه" يس السعيد

بلقامس ¸لنسـبة يل ٔاشـبه بفزاعة خميفة الشلك توضع وسط حقل مشاغب ..فاكن الفالحون 
،دون اسـتثناء، يكرهون شلكه ، وعينيه،و كنت ٔاسـتغل كرههم الشديد o ٔالحتمك فيه،و 

  ). 13»(فهيم، عىل حد سواء

ع قد ال حيقق ُِِّّمطولل صل دامئا  لٕالجيابية املفرتضة، فأالداء اخلطايبغري ٔان نتاجئ التطويع ال ت

ع و ثقته، و خباصة ٕاذا تضاربت َّملُطواالكفاية التواصلية القامئة عىل كسب مودة املتلقي / 
  .مصاحل الشخصيات / الفواعل

   "فقدور" معدة القرية اكن يطمح لزتوجي ابنته "زهرة  من "يس البشري" يك تقوى سطوته 
بعد أالربعني ، جاءين "قدور" يذكرين بوصية ٔايب: "الزهرة " � @ «نفوذه عىل القرويني و 

      )14»(!يس السعيد ".. قالها و هو هيز برنوسه ، ورٔاسه معا..حفركت رٔايس �فيا ..آسف
 وٕاذا مت غياب التواصل بني الشخصيات ،التطويع حضوره ٔالنه ينتعش بفعل إالقناعيفقد 

ليبقى أالداء  ،حيث تتوسع دائرة الكراهية املضمرة ،فٕان العالقات ستتخذ منحى آخر
  و تفادي العنف مبختلف جتلياته و مظاهره . ،اللغوي للطرفني قامئ عىل التحايل و ا�ام�

كام «ع ينمتيان ٕاىل فئة الشخصيات احلامكة(ٕاقطاعي / معدة القرية). َّملُطووا عِِّّطواملُ ٔالن لكمن 
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ف، فاللي� عرس ابنيت "الزهرة " ، فال تتأخر علينا @يس السعيد! (...) نظرت ٕاليه تعر 
وابتسمت ..و كنت ٔاعرف ٔان ابتساميت تö سوف تغيضه، و متنحه سببا آخر ليكرهين 

متنيت لو كنت ٔانت من ٔاضع يدي علهيا  -ٔاكرث ، قال "قدور" و هو يتأهب لالنرصاف : 
ميكننا توضيح ما سـبق طرحه  و )15» .(.لك يشء مكتوب!هذه اللي� ، و لكن ، ال بأس .

   )16(:جوزيف كورتيس) –من منطلق خمطط صاحبا معجم السـمييائية (غرمياس
                                            

  التطويع
  
  

  الفعل التأوييل                                      لفعل إالقناعيا
  
  
القرار         التنفيذ( ٔاو عدم التنفيذ)                                                                     التنفيذ ( ٔاو عدم التنفيذ)       القرار     

                                           
                                              

  الرفض         القبول                                                    
  املرسل ٕاليه                                             املرسل                     

  
يتضح من خالل هذا ا�طط ٔان طريف التواصل يشرتاكن يف اختاذ القرار،لكهنام 

جما معينا (  ادجار دي شاتو، محزة، يس ع بر�ِِّّطواملُ  خيتلفان يف طبيعة القرار املتخذ . يتبىن
البشري، يس السعيد، قدور ) و حياول جتسـيده و ٕاخراجه من مرح� التخطيط والتجريد 

 يع يسـتطيع ٔان يبقى يف حزي القرارٕاىل مرح� إالجناز عرب فعل إالقناع. ٔالن بر�مج التطو 

ُ الشخصيات   الفكرة دون ٔان يصل ٕاىل التنفيذ. كام ختتلف مقومات التطويع بنيو  ة عِِّّطوامل
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طبيعة العالقات بني املهمين و  ،و مسـتوى التفكري ،هذا راجع ٕاىل تباين املرجعيات الثقافيةو 

فٕاهنا تتخذ القرار سواء  ،يف ممارسـهتا للفعل التأوييل ةعَّملُطواو املهمين عليه.ٔاما الشخصيات 
  ¸لرفض ٔاو القبول حبسب موقع الشخصية يف الرتاتبية �ج�عية :

  
    ضادامل رب�مجالعدم التنفيذ /                الرفض                      القرار            

  سـياسة ادجار دي شاتو            الثورة / �سـتقالل -الفالحون             -

  عرث عليه مقتوال                            محزة /السـيطرة و �سـتغالل  -

    مات مقتوال                            القرية              قدور/ معدة  -

  
  التنفيذ/ عدم �سـمترار       القبول          القرار

  
 أالرض يه الهوية الوحيدة اليت تلقى علهيم « يس البشري ٕاقطاعي                  الفالحون

  ٔاحالøم(..)حىت و مه يذلون   ٔانفسهم ٔالجلها، و ٔالجل قوهتم
  )17» .(فهيا 

ٔاداة عصيان  البسطاءاحلرب اليت اسـتغلها الفقراء و «  يس السعيد ٕاقطاعي             
الفالحون ٔاخطر من احلرب                                                         و مترد..كنت ٔارى اخلطر قريبا.
  يسـتغلون الفرص للمترد عىل عندما

  )18».(أالرض                                                         
ال يتعامل لك من غرمياس و كورتيس مع العوامل بوصفها ذوا% فاع� فقط، بل ¸عتبارها 

  و اغتصاب الهوية   ،حتمل %رخيا من آالم �سـتعامر اليت ذوا% منفع� ( الفالحون)
 بدٔات تتناىم وتكرب بفعل القدرة تدنيس اجلسد، كام حتمل %رخيا من أالحالم الصغرية اليتو 

  وٕاحباط خمطط التطويع و تغيريه برب�مج مضاد ي�ىش وطموحاهتا.،عىل املواyة 
تلعب القدرات اYهنية و املؤهالت اللغوية دورا هاما يف تغيري معتقدات االٓخر    
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مل املتلفظ Yا يؤدي التلفظ دورين متباينني يضطلع املتلفظ يف ٔاحدهام حب، وقناعاته و موقفه
حفزه عىل و      ويراهن يف )نهيام عىل تغيري معتقدات املتلفظ o،  o عىل مشاركته معتقداته

  )19استبدالها بأخرى. وقد وحض  جوزيف كورتيس هذين ا!ورين يف البياين التايل:(
  
  
    
  
  

                       o املناوئ املتلفظ                   o وئاملنا املتلفظ  
  

يدرج غرمياس yة �عتقاد مضن اجلهات الفعلية اليت هتم العالقة الرتاتبية بني ذاتني 
) 2اYات املوyة (ذ) و إالقطاعية)(ادجار دي شاتو/الشخصية 1متباينتني : ذات الفعل (ذ

( الفالحون).و تتفرع ثالث yات مركبية من yة الفعل، ويه: yة فعل الفعل ،و معرفة 
 .و فعل امحلل عىل �عتقاد . وتنمتي yة الفعل و yة �عتقاد ٕاىل عامل معريف واحد الفعل،

فالفعل إالقناعي و الفعل التأوييل ما هام ٕاال ٕاجراءان معرفيان ينهتيان يف احلا	 أالوىل ¸محلل 
  )20و يف احلا	 الثانية ¸العتقاد.(،عىل �عتقاد 

    ملتلفظ o رهني مبدى متثd للمعرفة اليت يتلقاها يتضح من خالل هذا القول ٔان ٕاقناع ا 
يسـتوعهبا. فاملتلفظ يضطلع جبهة امحلل عىل �عتقاد لتطويع املتلفظ o. ويعد غرمياس و 

  احملاور التالية : التطويع معلية فعلية تمت وفق
 الرغبة يف القول: ما قصده الشـيخ  العامل اجلليل عباس من وراء تأنيبه ليس البشري-  
جئت ٕاليك @ يس البشري يك ٔاعرض ٔامامك حا	 الفالحني اYين «معاملته السيئة للفالحنيو 

  )21.(»يشـتغلون يف ٔارضك ، لقد ٔاولكوين øمة احلديث نيابة عهنم

ُ القدرة (إال)رة):ال بد ٔان ميö املتلفظ/ -  و القدرة عىل  ،ع اجلرٔاة و احلضور املمتزيِِّّطوامل
o عىل �عتقاد و ،التأثري يف املتلفظ dرٔايت الشـيخ « قصد تطويعه و تغيري قناعاته.مح

 املتلفظ

 عدم امحلل عىل �عتقاد امحلل عىل �عتقاد



    ٔا/ نبي� بونشادة                        نظريـــــة التواصـل                                                            
  

 237    " "السـميياء و النص أالديب السابع ا!ويل امللتقى  

عباس يدخل بعباءته البيضاء ، و حليته الصهباء، و مشيته املتعالية اليت تثري ا!هشة حقا 
(...) كنت ٔاتأمل منظر هذا الرجل اYي اسـتطاع ٔان يكسب احرتام امجليع، حىت 

ن عىل التصادم معه.(..) رٔايت ٔايب و قد الفرنسـيني احرتموه، عندما شعروا ٔاهنم ال يقدرو
و كنت ٔانظر ٕاىل وا!ي منتظرا ردة  صار شاحبا حد املوت ، اكنت مقدمة الشـيخ ¸لتوبيخ
  )22.(»فعd، اكن جامدا يزنف عرقا..Ëٔن املفاجأة شلت تفكريه 

    املعرفة( احلجاج املنطقي و الربهنة العلمية):  و ذ� ¸لرتكزي عىل املهارات اللغوية- 
و مقاومة اخلطاب التطويعي ،و سلب قدرته عىل الرد  ،املناورات التلفظية ٕالقناع املتلقيو 

ٔاضاف العامل اجلليل:العدل و إالنصاف « فهو جيمع بني ٔاساليب إالقناع و ٔاساليب اخلطاب 
من ماكرم أالخالق ..و هللا ال يفرق بني عبد و آخر ٕاال ¸لتقوى ، و ٔا� ال ٔاشك ٔابدا يف 

@ يس البشري . لهذا جئت ٕاليك كصديق فأرجو ٔان تراعي ظروف هؤالء الفالحني  تقواك
خلفها هللا  احلياة،املسلمني، و تكف البالء عهنم..و تدفع ٔاجورمه املتأخرة! (..) أالرض كام 

وعندما نسـتوعب ٔان مصري� ال بد عائد ٕاىل  االٓخر،دون ٔان يسـتأثر هبا ٔاحد عىل  للجميع،
  ).23(»هال علينا ٔان نتقامسها مع االٓخرينفسوف يصبح س  أالرض،

يائية التطويع جتعل معرفة القول و امحلل عىل �عتقاد  مي نسـتنتج من هذه احملاور ٔان سـ 
، ذ� ٔان التطويع يقتيض  اسـتخدام احلجج و الرباهني  يف ٕاطار البعد املعريف يتداخالن

هو الهدف الرئيس لتغيري معتقدات القدرة عىل إالقناع تعترب ٕاجنازا معرفيا.و يبقى التأثري و .
املتلقي/ املتلفظ o و محd عىل �عتقاد .ٔاما ٕاذا اكن املتلقي طرف غري سليب يمتتع هو االٓخر 
مبؤهالت معرفية و ذهنية. فٕانه يعيد النظر ٕاىل موقفه فٕاما يقبل ما يعرض عليه فيتحقق 

رفض فيوصف ¸ملتلفظ o اعتقاد املتلفظ فيوصف ¸ملتلفظ o ( املنخرط)، ٔاو يقوم ¸ل
الزال حياول ٕارساء   -من املنظور السـمييايئ–التطويع  مصطلح .و يبقى)24(املناوئ(املعيق)

و خصائصه ٕالبراز ٔاساليب التواصل بني أال�  ،دعامئه و مسـتحد)ته املعرفية عن طريق آلياته

عة و االٓخر املُطو   ع.َّاملُطّوِ
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