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رمان ومیشال ماتالرأل : االتصالتاریخ نظریات 
ما بعد الحداثةمن التاریخ االجتماعي إلى مجتمع 

جامعة منوبة-الدكتور جمال الزرن

وال واقع، وال حقیقة، إن عالم االتصال ینفجر تحت ضغط تعددیة العقالنیة  لم یعد ھناك تاریخ،"
. المحلیة، والعرقیة والدینیة

: ص ". بشرا" أخیرا"فرصة الوسیلة الجدیدة في أن نكون "لتنوع یمكن أن یكونوإن تحرر ھذا ا
200.

 : ھذه الترجمةعن -1
 وھو كتاب "االتصالتاریخ نظریات "المعنون ب تقدیم الكتاب الھدف من ھذا العمل في المقام األول ھو

كل من  بنقلھ إلى اللغة العربیة وقام ن بجامعة باریس الثامنة، من أرمان ومیشال ماتالر األستاذامن تألیف كل
 تقدیمنا غیر أن 1."المنظمة العربیة للترجمة" 2006 سنة نشرتھونصر الدین لعیاضي والصادق رابح 

 بیان دوافع  وبشكل موجزةھذه المناسب إننا نطمح من وراء ، ذلكالسائد في عرض الكتبیخرج عن التقلید س
في الوطن العربي والتي تعیش واالتصالیة اسات اإلعالمیة الترجمة وإنعكاساتھا على مستقبل وواقع الدر

وفي ھذا السیاق فإن ما قامت بھ المنظمة العربیة للترجمة .  تؤرق الباحثین الشباب،یاب الھویةحالة من غ
والتي یشرف علیھا أكادیمي وعالم إجتماع محدث في حقلھ وھو الباحث  التونسي الطاھر لبیب، یدفعنا إلى 

تساھم ،  تعانى من ندرةعلوم اإلعالمفي  مجال الترجمات العربیة أن  منقائمون على ھذه الدار مدى تنبھ ال
.  وفي الشأن الثقافيھذا التخصص في األكادیمیا العربیةحضور ضعف في 

، فالكتاب یوفر مادة علمیة ثریة وعرضا موجزا 2 كتاب میشال وأرمان ماتالر في نسختھ الفرنسیةناقرأ
إلى وصوال روبیة والنھضة األبدایة قاربات الفكریة التي إعترضت علوم اإلعالم واإلتصال منذ لمناھج والمل

روبي، وزادت اللغة في وغلقا على التاریخ األنللكتاب م-الفرنسي-النص األصلينا وجد. ما بعد الحداثةعصر 
ھج في المعرفة تعود إلى الشعور بالیائس بأن علوم واإلعالم واإلتصال ھي علوم غربیة ولیدة فلسفات ومنا

 یشیر أو یلمح من قریب قیمةال ھذه فيأمل العثور على كتاب غربي  نا، وتضائل عندةاألوروبیالمركزیة عقدة 
 فيفي البحث والكتابة بما أتیح لھا من جھد وتراث أو من بعید إلى وجود شعوب أخرى تتواصل وتجتھد 

 ألثر لفرنسیة اللتغیر فتضیف الجدید لقراءتناذا الكتاب جاءت النسخة العربیة من نفس ھ. االتصالنظریات 
 رج من أسر اللغة الفرنسیة فبدت لناالكتاب المنقول وقد خنا قرأ. ینالكتابة التاریخیة الخطیة للمؤلفلنسق و

.  كباحث عربي یھتم بعلوم اإلعالم واإلتصالاكل تلك النظریات واألفكار وھي معربة قریبة من
 نا تحول عبر الترجمة وحضور اللغة العربیة إلى نص ینطق لغت لنظریات االتصالربیافما كان تاریخا غ

إذا ما أراد أي باحث أن یستفید من كل ذلك الكم الھائل من  ، ھذه العلومتبیئتھفرضیة  من اوھو ما یمكنن
 وھو إخراج ولعل ھذا ھو دور الترجمة. المعلومات والنظریات التي یطفح بھا كتاب أرمون ومیشال ماتالر

وھو ما یعنى نقلھ إلى ثقافة أخرى لتحیا بھ من جدید النص المنغلق على لغتھ وتحویلھ إلى لغة أخرى 
فقیر اإلرث في الدرس التقنیات  جددتم،  اإلشغاالت الفكریةوخاصة عندما یتعلق األمر بتخصص متعدد

كتبا باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة ي باحث أیوجد فرق بین أن یقرأ .  كعلوم اإلعالم واالتصالاألكادیمي العربي
ثر متكامل البنیة ألترجمة جد دراسة أو كتاب من إعداده، وأن ن  فيا،ویستشھد ببعض أفكارھا أو فقراتھ

كتاب (وھو ما یحیلنا إلى ضرورة التفریق بین الترجمات الذاتیة ذات المنفعة الحینیة . یةوالمرجعیة الفكر
ة على خلفیة وحاجة بحثیة إستراتیجیة وھو توجھ قلیل الحضور في أغلب ما لھ والترجمات المؤسس) مقرر
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 وھو أن ترجمة ، الترجمة حقھم العلمي واألكادیميألصحابرد ن أن ناوھنا علی. صلة بالفكر العربي المعاصر
 أستاذا 2بح والصادق را1ھذا الكتاب إن كان لھا أن ترى النور فاألولى بھا ھما األستاذان نصر الدین لعیاضي

. اإلمارات العربیة المتحدةو الجزائر جامعتيكل من  باالتصال
تتربع -على قلتھا-واالتصالفي كل ما تقذف بھ المكتبة العربیة من أدبیات لھا صلة بعلوم اإلعالم ف

ة  برغبھمجھودوتتمیز . إنتاجات األكادیمیین الجزائرین على سلم اإلسھامات النوعیة ذات الخلفیة المعرفیة
جامحة وأصیلة في تبیئة علوم اإلعالم واإلتصال قل نظیرھا في المنطقة العربیة رغم الحضور الكمي التواضع 

األول یتمثل في الترجمة ونقل : ویستھدف ھؤالء الجامعیین من أھل الجزائر ضربین من الفعل األكادیمي . لھا
روبي، والثاني یظھر لنا ونجلوسكسوني واألأھم إتجاھات البحوث والدراسات اإلعالمیة في الغرب بشقیھ اإل

فقد كان نصر الدین لعیاضي . في محاوالت لقراءة تراثیة لعلوم اإلعالم واإلتصال في الثقافة العربیة اإلسالمیة
من بین المبشرین بترجمة عدد من الدراسات الفرنسیة الناشئة في علوم اإلعالم واإلتصال مثل أرمان ماتالر 

من جھة أخرى كان لعبد . 3" الجماھیري والمجتمعاالتصالوسائل "یار بوردیو، في كتابھ ودانیال بونیو وب
الرحمان عزي وھو خریج الجامعات األمریكیة الفضل في إستھداف الموروث اإلتصالي العربي اإلسالمي من 

عمر مھیبیل  ، ھذا باإلضافة إلى كتاب4 خلدون ومالك بن النبيابنلعبد الرحمان سوسولوجیة خالل قراءات 
فرضیتنا لقلنا أنھ منذ أكثر لوإذا ما أردنا فسح مجال  5."إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة"

بدایة التسعینات من القرن الماضي إمتدت تیارات التأصیل الفكري والتاریخي النظري في أدبیات اإلتصال 
 6التوقف عند كل من تجربة صالح أبو أصبع-والمجال ال یسمح–یمكن و ،واإلعالم في المنطقة العربیة

األول كتب عن إبن خلدون أیضا والثاني خصنا بكتاب عن :  وكالھما من األردن 7وعصام سلیمان موسي
، واجتھادات راسم الجمال من مصر عن اإلعالم واالتصال في  األولى أي الكتابة"االتصالالعرب وثورة "

 8.العالم العربي
بشكل مقتضب وبالتحدید إلى جامعة الجزائز التي إشتغل بھا المترجمان والتي تكاد نعود إلى الجزائر و

في . تكون الجامعة الوحیدة في الوطن العربي التي ال یوجد بھا قسم أو كلیة لإلعالم واإلتصال بشكل منفرد
عالم یترعرع في جامعة الجزائر تعتبر علوم اإلعالم واإلتصال ملحقة بكلیة العلوم السیاسیة والزال قسم اإل

 فیھ بحوث نموبحثي الذي تل كما أن الفضاء ا،ظل تخصصات وعلوم ضاربة في القدم وفي الصرامة األكادیمیة
في بقیة الدول . "واإلعالمیةالمجلة الجزائریة للبحوث السیاسیة "اإلعالم واالتصال في جامعة الجزائر ھو 

 إعالن على وھوألكادیمیة  ااالستقاللیةإلى عالم واالتصال اإلالعربیة ومنذ بدایة التسعینات إتجھت كل أقسام 
میالد قطیعة إبستمولوجیة بین نظریات اإلتصال والنظریات السیاسیة واإلجتماعیة وغدت تلك الكلیات 

توشك أن واألقسام عبارة عن مجموعة معلقة من المختبرات في فنون الملتمیدیا واإلخراج والتصویر، فھي 
براغماتیة تتستر  تسییریة ركنت الخلفیة األكادیمیة بعیدا لصالح مرجعیةف ،فنییناللتكوین  مراكز تتحول إلى

وراء ثورة المعلومات واإلتصال والعولمة وإحتیاجات السوق وغیرھا من الشعارات التي ال یستقیم لھا حال 
اصة في الحالة واالقتصاد وخعندما نغوص في ماھیة العملیة اإلتصالیة وصالتھا بالمجتمع والسیاسة 

.  العربیة
من ھذا المنشأ ظھر نصر الدین لعیاضي خریج الجامعة الفرنسیة والصادق رابح وعبد الرحمان عزي 
وقبلھم إبراھیم اإلبراھیمي ومعھم جیل كامل من الباحثین الشباب، وھو ما لم یقطع صلة ھؤالء بالتقاطعات 

                                                
اإلعالمیة بجامعة الجزائر وبجامعة اإلمارات وھو یشتغل بمركز التدریب نصر الدین لعیاضي من الجزائر درس بقسم اإلعالم بكلیة العلوم السیاسیة و1 

.  مھتم بسوسیولوجیا االتصال واإلعالمبوزارة الخارجیة باإلمارات
. مھتم بقضایا استعماالت التكنولوجیا في االتصال وبجامعة الجزائر سابقا-عجمان- أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمارات2
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في بقیة األقطار العربیة . 1وسیاسیة ونفسیة وإقتصادیةالكبرى لعلوم اإلعالم واإلتصال من علوم إجتماعیة 
تنبأ القطیعة بین حقول المعرفة الكبرى وعلوم اإلعالم واإلتصال إلى قطیعة معرفیة ونسف لمجمل المرجعیات 

التي تعتبر وبشھادة الجمیع أنھا تخصص متعدد والتي على أساسھا ظھرت والزالت علوم اإلعالم واإلتصال 
أردنا في ھذه المقدمة وقبل العودة إلى محاور . كن عزلھ عن محیطھ السوسیولوجي والسیاسيومتداخل ال یم

لھ أكثر من داللة فھو مؤشر على  2006 أن ھذا المؤلف المترجم وفي ھذه الفترة أيبیان وفصول الكتاب 
 عن اعتراف ، ینزع إلى التأصیل ویبحث في المنطقة العربیةواالتصالوجود حراك داخلي لعلوم اإلعالم 

.أكادیمي ومعرفي
 :  العمق التألیفي-2

 الفكریة والمعرفیة االتجاھاتخالصة ألھم فھو تألیفي الكتاب ال إلى الكتاب والذي یمكن وصفھ بنأتي
 .التي على ھدیھا أخذت علوم اإلعالم واإلتصال في الغرب صورتھا الحالیة وھي إحدى ركائز قوة الكتاب

میزة الكتاب الثانیة ھو أنھ .  األكادیمي قیمة وعناء المغامرة التألیفیة ومزایاھالميبحث العونعرف في مجال ال
 ةاألوروبیروبیة والمدرسة و عبارة عن ذھاب وإیاب بین المدرسة اإلنجلوسكسونیة ذات األصول األجاء

اورین أللمانیا فنحن نعرف أن الحرب العالمیة الثانیة دفعت بخیرة النخب والباحثین األلمان والمج. الصرفة
روبیة وتركوا بصمات النزعة األلیوخاصة منھم الیھود إلى الھجرة ألمریكا والتفاعل مع إتجاھات جدیدة ھناك 

وھو ما . التجریدیة والذھنیة في مواجھة نزعة براغماتیة إجرائیة أمریكیة في معالجة البحوث اإلجتماعیة
 في ھذا بحثیة الاالتجاھاتبین أغلب الفكري اخل والغلیان  التد منحالةوجود التأكید على ضرورة  إلى دفعنای

.وضوعالتخصص وأن حدود التبان تبدو ضئیلة في أكثر من م
  وثبت للمصطلحاتینیحتوى الكتاب المترجم على سبعة فصول ومقدمة للمترجمین ومقدمة للمؤلف

غرافیة غنیة لكل باحث معنى بتاریخ وترجمتھا من اللغة العربیة إلى الفرنسیة ھذا باإلضافة إلى قائمة ببلیو
في مقدمة الترجمة وضعا المترجمان وبإیجاز أكادیمي اإلطار الذي تتنزل . وإمبستیمولوجیا نظریات االتصال

فیھ ھذه الترجمة والمكانة األكادیمیة والعلمیة التي یتمتع بھا أرمان متالر طیلة مسیرتھ البحثیة والتي ال 
منطقة في  في دول الجنوب وبصفة خاصة واالتصالي يت المشھد اإلعالمیمكن عزل نتائجھا عن تحوال

فقد عرفت كتابات أرمان متالر العدیدة ذیوعا كبیرا وترجمت إلى لغات عدة مع بعض . المغرب العربي
 ، فھمافباإلضافة إلى عوامل عدة دفعت بالمترجمین إلى إختیار ھذا المؤلف للترجمة. اإلستثناءات العربیة

 كتابات ماتالر عن التجمیع والتقریر، وتمیزھا بالشمولیة، والتحلیل النقدي ابتعاد یتمثل فيعامال آخر یقدمان 
ترجمة ال ھذه المغامرة في من وراءویبدو أن السبب المباشر . 2"فمتالر ال یقف منددا بھذا التیار أو ذاك"

 لمناقشة الثقافة العربیة، ألنھا تسلح إمكانیة أن تشكل نظریات اإلتصال المدخل الصحیح" إلى باألساسیعود 
كل دارس بأدوات إلعادة النظر في ما یعتبر مسلمات، وتوجیھ نظره إلى المسكوت عنھ، وغیر المفكر فیھ، 

ذا  بعرض وتقدیم مفردات ھانشغالنا لعل ھذا ھو أحد أسباب .3"في زمن المطلق العربي الذي یأسر كل مسائلة
. الكامن فیھ لنقد المعرفياالتصاليیتجاوز كتاب ، ألنھ الكتاب كمساھمة في التعریف بھ

 والتي ت حول اإلشكالیة القدیمة المتجددة شرقا وغربارأما مقدمة المؤلفان فجاءت أكثر إیجازا وتمحو
 ھو إحالة على دالالت عدة، االتصالأن مفھوم بیقر المؤلفان .  أال وھي مفھوم اإلتصال وعلمیتھأشرنا إلیھا،
كما یقران أیضا . لتقنیة جعل من اإلتصال قیمة محوریة لمجتمعاتنا ونحن في بدایة األفیة الثالثةوأن تعدد ا

بقاعدة ثانیة تتمثل في أن علوم اإلتصال ھي من العلوم القلیلة التي تتكثف وتتقاطع فیھا مجموعة من العلوم، 
ویقدم المؤلفان الھدف من  .Interdisciplinary)(4ملتقى للكثیر من التخصصات العلمیة /إذ یعتبر علما

التوزع التي یعرفھا ھذا الحقل /فھو یسعى إلى تعریف القارئ بالتعددیة واإلنشطارات"مشروع ھذا الكتاب 
المعرفي، الذي یتموقع، تاریخیا، بین الشبكات المادیة وغیر المادیة، بین البیولوجي واإلجتماعي، بین 
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 والمحدودة، بین القریة والكرة األرضیة، بین الفاعل اإلجتماعي الطبیعة والثقافة، بین الدراسات الشاملة
1 ."االجتماعیةوالنسق اإلجتماعي، بین الفرد والمجتمع، بین حریة اإلختیار والحتمیات 

:  االجتماعي النظام -3
 یحمل عنوان "االتصالتاریخ نظریات "جاء عنوان الفصل األول من كتاب أرمان ومیشال متالر 

 فقد دأبت المقاربات المھتمة بالتأریخ لنظریات ، وھو عنوان بھ أكثر من داللة فكریة"الجتماعياالنظام "
 تبلور ھذا الضرب من المعرفة وخاصة في األدبیاتتتبع اإلتصال إلى إعتماد الخلفیة التقنیة في 

 وتكریس مبدأ فقد شھد القرن التاسع عشر ظھور األنظمة التقنیة األساسیة لالتصال،. 2اإلنجلوسكسونیة
 إذ یعتبر القرن الذي احتضن میالد رؤى وأفكارا تأسیسیة ترى في االتصال عامل اندماج ، الحرلالتباد

فقد تضمن مفھوم االتصال، في نھایة القرن، فكرة إدارة التنوع اإلنساني، بعد . وتواصل للمجتمعات اإلنسانیة
وقد تم .  التقدما، وغدا أساسا ألیدیولوجی)المادیة(أن تمركز، في البدایة، في مسألة الشبكات الفیزیائیة 

من الفكر الذي یرى في المجتمع كیانا عضویا، أو مجموعة " علم االتصال"ـإستیحاء التصورات األولى ل
 والتمدد تالفصل أن اكتشاف التبادالھذا ویعتبر المؤلفان في  .أعضاء تؤدي وظائف متكاملة محددة بدقة

المخیال " والتكامل العضوي وتحدیدا فكرة "الشبكة" وفكرة "تقسیم العمل"قاعدتي االقتصادي القائم على 
 ھذا باإلضافة إلى مفھوم التطور الذي أعتبر من ،...)الھاتف، اإلتصاالت اإلذاعیة، الكابل التحتمائي ("الشبكي

د القائمة على خلفیة وفي سیاق آخر تبدو إدارة التعد. المفاھیم المحوریة المؤسسة لتحلیل أنظمة اإلتصاالت
اإلحصاء األخالقي واإلنسان المتوسط من المحاور المستجدة في النظام االجتماعي الجدید كما بشرت بھ 

 أو "سیكلوجیا الحشود"ومن بین ممیزات ھذا النظام تبلور فكرة . الفلسفة الغربیة في القرن التاسع عشر
ورھا مع النقاشات الواسعة حول الطبیعة السیاسیة  والتي تزامن ظھ"الجمھور"بالتعبیر التجاري الحدیث 

فقد . للرأي العام الذي تم تحریره من اإلكراھات التي كانت مفروضة على حریاتھ، وال سیما حریة التجمع
المفھوم وأسند لھا مضمونھا المعرفي كل من السوسیولوجي اإلیطالي سیبیو سیغل |نجحت ھذه العبارة

مراض النفسیة غوستاف لوبان وقد تبنى كل منھما الرؤیة القائلة بإمكانیة والطبیب الفرنسي المختص باأل
 .  التحكم التوجیھي التضلیلي في المجتمع

التصورات اإلمبیریقیة للعالم الجدید -4
ارتبط االتصال في الوالیات المتحدة منذ العقد األول من القرن العشرین بمشروع بناء علوم اجتماعیة 

 والذي  نقطة االنطالق األولى لھذا المشروع"مدرسة شیكاغو"مبیریقیة، حیث مثلت إمؤسسة على قواعد 
فمقاربتھا المیكروسویولوجیة لدور . "صورة طیفیة للمجتمع"تعتمد في قراءتھا على المدینة بوصفھا 

ي لیب االتصال في تنظیم الجماعات البشریة تتناغم مع فكرھا حول دور األدوات العلمیة المعرفیة فاأس
لى نھایة الحرب إوقد سادت أطروحات ھذه المدرسة . 3الوصول إلى حلول لإلختالالت االجتماعیة الكبرى

، "بحوث وسائل االتصال"أما سنوات األربعینات، فقد عرفت ظھور تیار جدید، اشتھر باسم . العالمیة الثانیة
دا في مقاربتھ البحثیة على الدراسات وھو ینزع في قراءتھ للظواھر التي یدرسھا إلى التحلیل الوظیفي، معتم

ویعالج  .الكیفیة التي رأى أنھا أفضل األدوات المنھجیة في االستجابة لما یطرحھ القائمون على وسائل اإلعالم
الدراسات الشاملة لألحیاء، (المنھجیة اإلثنوغرافیة " التصورات اإلمبیریقیة للعالم الجدید" الثاني الفصل

التي تھتم بدراسة التفاعالت االجتماعیة التي أسست لظھور سوسیولوجیا فرعیة .) ..المالحظة بالمشاركة
الذرائعیة /وقد تأثرت، في طرح ھذا التوجھ بالفلسفة البراغماتیة. مھتمة بالتجلیات الذاتیة للفاعل االجتماعي

س مؤسس ویمكن في ھذا السیاق التوقف عند أعمال عالم الریاضیات والمنطق تشرلز بیر. األمریكیة
 .سیمیائیةال نظریة العالمات أو أسس مفاھیمي في وضع استجالءالبراغماتیة والسیمیائیة كمنھجیة 

 االتصالفي مقاربة تاریخیة یذھب الباحثان إلى أن ظھور المفاھیم األولى لتیار بحوث وسائل 
 الدعایة خالل تقنیات) "1978-1902(، ویعتبر كتاب ھارولد السوال 1927الجماھیري یعود إلى سنة 

فقد .  الموصوفة بالحرب الشاملة1918-1914 من المؤلفات األولى التي قدمت قراءة لحرب "الحرب العالمیة
 سواء ،أظھرت الحرب أن وسائل االتصال قد غدت أدوات ضروریة في إدارة الرأي العام من طرف الحكومات

                                                
.ع نفس المرج1
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 في ھذه االتصالوقد عرفت تقنیات . المناوئةتعلق األمر بالرأي الموجود في الدول الحلیفة أو في الدول 
واعتبر السوال أن الدعایة تتناغم مع . اعة قفزات كبرى لم تعرفھا من قبلالفترة مثل التلفون والسینما واإلذ

 فھي تمثل الوسیلة الوحیدة في خلق االنتماء والوالء لدى الجماھیر إضافة على كونھا تمثل أكثر ،الدیمقراطیة
ألسلوب في  وقد أصبح یطلق على ھذا ا،لعنف، والفساد والتقنیات األخرى من ھذا النوعاقتصادیة من ا

.)Soft power" (القوة الناعمة" ب الیوماالتصال في بعض أدبیات السیاسة األمریكیة
من ؟ ماذا یقول ؟ من خالل أیة قناة ؟ لمن ؟ وبأي أثر ؟ إنھا كما یقول المؤلفان الصیاغة التي خلقت 

 إلى تزوید 1948فلقد توصل السوال سنة . سوال، التي تبدو ألول وھلة خالیة من الغموضشھرة ال
السوسیولوجیا الوظیفیة لوسائل اإلعالم بإطار مفاھیمي، بعد أن ظلت لسنوات عدیدة ال تتجاوز مجموعة من 

، "التحكم والرقابةتحلیل : "وعند ترجمتھا إلى أقسام بحثیة یمكن استخراج الفروع التالیة . دراسات الحالة
"دراسة التأثیرات"، و" ، دراسة الجمھور"تحلیل وسائل اإلعالم أو الحوامل"، "تحلیل المحتوى"
 نظریة المعلومات -5

سیاقات دینامیكیة تمیزت بالحرص على نقل النماذج العلمیة الخاصة بالعلوم الدقیقة إلى العلوم  ضمن
فقد . 1 دورا مركزیا في ھذا التوجھ، منذ نھایة األربعینات،لومات، لعبت نظریة المعواالجتماعیة اإلنسانیة

 التي أفرزتھا الحرب، على شرعیتھا النھائیة االتصالیة على اآلالت اعتمادا" المعلومات"حصلت فكرة 
 وقد مكنھا ھذا التموضع الجدید من أن تصبح أداة ربط ،)من كمیة( رمزا یمكن إخضاعھ للتكمیم باعتبارھا
. ضمن تبادال مفاھیمیا حرا بین التخصصاتأساسیة ت

 وتحدیدا عند الحدیث االتصالرخنة نظریات محاولة ألوفي سیاق عرض داللة المعلومات والنسق في 
النظریة "دراسة تفصیلیة بعنوان  1948سنة  نشر األمریكي كلود إیلوود شانون "النموذج الشكلي"عن 

أحد فروع "  Ball Systemبال سیستم "بحوث مختبرات  تإطار منشورا، وذلك في "لالتصالالریاضیة 
 Telephone  ATT: Americainت-ت-أ" باسممؤسسة اإلتصاالت األمریكیة المعروفة 

telegraph". لى كتاب طبعتھ جامعة إیلنوا، متضمنا تعلیقات إ تحولت ھذه الدراسة ةالالحق في السنة
.لیة الكبیرة خالل الحرب العالمیة الثانیةوشروحات وارن ویفر منسق البحوث حول الحاسبات اآل

من في ك، بالنسبة لھ تاالتصاللى أن مشكلة إذ كتب مشیرا إ، "لالتصالنظام عام " شانون بنیة واقترح
،  ففي ھذه البنیة الخطیة.قطة أخرى إلى نمختارة رسالة ما بطریقة دقیقة أو تقریبیة من نقطة ما إنتاجإعادة 

المعلومة أي ) Source(المصدر :  على المكونات اآلتیة االتصالا ونھایة، یرتكز  مصدراألقطابحیث تحدد 
أو المرسل الذي یقم بتحویل الرسالة ) Encoder(، المشفر )الحدیث الھاتفي( یقوم ببث الرسالة يالذ
)Message ( إلى إشارات قابلة لإلرسال)والقناة )یقوم الھاتف بتحویل الصوت إلى ذبذبات كھربائیة ،
)Channel( وھي الوسیلة المستخدمة في نقل اإلشارات ،)(، ومفسر الشیفرة )الكابل الھاتفيDecoder (

، وھي )destination(أو المتلقي، الذي یقوم بإعادة بناء الرسالة باالعتماد على اإلشارات، وأخیرا الوجھة 
 ھو رسم اإلطار الریاضي الذي إن ھدف شانون من ھذا النموذج. الشخص أو الشيء الذي تنقل إلیھ الرسالة

طرابات عشوائیة غیر  بین وحدات ھذا النظام في سیاق اضیمكننا من حساب تكلفة رسالة ما، أو اتصال ما
على كل ما یمكن أن یمنع شانون ویحیل التشویش كما یرى " التشویش" مرغوب فیھا أطلق علیھا تسمیة 

 تخفیف التكلفة إلى حدودھا الدنیا، وجب علینا نقل اإلشارات ذا ما أردناإف. التوافق أو التناغم بین القطبین
.المناسبة بأقل التكالیف

السیبرنیطیقا أو "أما فیما یتعلق بالمرجعیة السیبرنیطیقیة فقد نشر نوربرت وینر أستاذ شانون كتابھ 
ستقبلي القائمة على وقد ضمنھ رؤیة لمسألة التنظیم داخل المجتمع الم" التحكم واالتصال عند الحیوان واآللة

من أنھ دعا بكل قوة إلى تخلیق وبالرغم ". المعلومة"مادة أولیة جدیدة ستظھر قریبا وتتمثل حسب رأیھ، في 
، إال أنھ حذر في نفس الوقت من "الطوباویة الجدیدة"، ھذه "مجتمع المعلومات"ھذا النموذج األعلى لـ

نزوع للطبیعة على تدمیر ما ھو منظم وتسریع ظاھرة فالتدھور، كال. مخاطر االنحرافات التي قد یحملھا
التخریب البیولوجي والفوضى االجتماعیة، یمثل الخطر األعظم الذي یجب تحاشیھ وقد كتب وینر بھذا 
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إن مجموع المعلومات في نظام ما ھو مقیاس درجة تنظیمھ، والتدھور ھو مقیاس درجة "الخصوص 
".السلبي لآلخرفوضویتھ، حیث أن كل منھما یمثل الوجھ 

 أكادیمیة مختلفة مشاربلباحثین األمریكیین من اظھرت خالل األربعینات من القرن الماضي جماعة من 
 اتخذتوعلماء ألسنیة، وریاضیات وسوسیولوجیا وعلم النفس، وقد ) علماء أناسة(بینھم أنثروبولوجیین 

 تاریخ أبد. ى فرض نفسھا كمرجعیة مركزیةنھجا معاكسا للنظریة الریاضیة لشانون التي بدأت في الطریق إل
نسبة إلى مدینة صغیرة في " بالو ألتو"أو مدرسة " المجمع الخفي "باسمھذه المجموعة والتي عرفت 

وواتزلویك  Goffman بمشاركة غوفمان 1942إحدى الضواحي الجنوبیة لسان فرنسیسكو في سنة 
Watzlawick .ال لشانون، وتبنت النموذج الدائري االرتدادي لقد تركت الجماعة النموذج الخطي لالتص

الذي اقترحھ وینر، إذ اعتبرت أنھا أولى بالنظریة الریاضیة، وأن االتصال یجب أن یكون حقل دراسات العلوم 
.االجتماعیة بناء على نموذج خاص بھا

 الصناعة الثقافیة، األیدیولوجیا والسلطة -6
، وآلیة ةعالم بوصفھا أدوات جدیدة للدیمقراطیة الجدیددرست السوسیولوجیا الوظیفیة وسائل اإل

لة إعادة إنتاج القیم أوصاغت في ھذا السیاق نظریة تعطى األولویة لمس. مركزیة في تنظیم المجتمع
في المقابل فإن المدارس الفكریة النقدیة سعت إلى . المجتمعیة للنظام، أي األوضاع االجتماعیة القائمة

سائل اإلنتاج والبث الثقافي ھذه، رافضة أن تأخذ بمسلمة أن التجدیدات التقنیة ستؤدى، مساءلة نتائج تطور و
 االتصالن الرؤیة التي روج لھا التحلیل الوظیفي والتي ترى في وسائل إ .حتما إلى تدعیم الدیمقراطیة

ت تشكل  أصبحاالتصال أن وسائل باعتبار تعرضت بدورھا لقراءات نقدیة ضبطیةزمات تنظیمیة یمیكان
منذ األربعینات أبدى فالسفة مدرسة فرنكفورت . مصدرا للعنف الرمزي والقھر والتضلیل والتسلط والسیطرة

، قلقھم على مستقبل الذین یستوحون رؤیتھم من فلسفة متجددة وفي قطیعة مع الفلسفة الماركسیة التقلیدیة
 في فرنسا، معارضة ةالبنیویدت الحركة وبعد عشرین سنة ول. الثقافة وھم في منفاھم بالوالیات المتحدة

 جماعة برمنغام استحدثتأما في بریطانیا فقد . المنھج اإلمبریقي بإعادة اكتشاف األیدیولوجیا
)Birmingaham ( الدراسات الثقافیة محور خالل الستینات)Cultural Studies.(1 

ذ قدما دراسة إ " الثقافیةالصناعات" مصطلح األربعینات أدورنو وھوركھایم، في منتصف استحدث
. لى سلعإ ظاھرة شاملة تھدف إلى تحویل اإلنتاج الثقافي باعتبارھا الثقافیة للموادنقدیة لإلنتاج الصناعي 

 تحیل على نفس العقالنیة التقنیة، ونفس الصیغ إذاعیةم وبرامج  وأفالتفالمنتجات الثقافیة من مجال
لقد تم اإلعداد  " :نتاج الصناعي للسیارات أو المشاریع الحضریةالتنظیمیة والتخطیط اإلداري المتبع في اإل

فكل قطاع إنتاجي یماثل القطاعات ". لكل شيء مسبقا، لیجد كل  فرد ما یناسبھ، بحیث ال یستطیع أحد الفكاك
ذلك أن الحضارة المعاصرة تضفي على كل شيء .  بالنظر إلى بعضھا البعضمتطابقةاألخرى، وھي بدورھا 

فالصناعة الثقافیة توصل بضائعھا المتماثلة إلى أي مكان، ملبیة حاجات كبیرة . ماثلیة تطابقیةمسحة ت
ومن خالل نمط صناعي في اإلنتاج . شباع ھذه الطلباتدة على معاییر إنتاجیة موحدة في إومتنوعة، ومعتم

: ة الصناعة الثقافیة نحصل على ثقافة جماھیریة مكونة من سلسلة من األشیاء التي تحمل، بكل تأكید بصم
، بل يالتكنولوجھذه الوضعیة لیست نتیجة قانون یخضع لھ التطور . تقسیم عمل-تماثل معیاري-إنتاج غزیر

. إن العقالنیة التقنیة، حالیا، ھي عقلنیة السیطرة ذاتھا" في االقتصاد الحالي ،االتكنولوجیمردھا إلى وظیفة 
كبیرة على المجتمع، ھو میدان أوالئك الذین یسیطرون علیھا فالمیدان الذي تتمتع فیھ التقنیة بسلطة 

إن الصناعة الثقافیة . للمجتمع المغترب عن ذاتھ" الخاصیة القسریة"إن العقالنیة التقنیة ھي ". اقتصادیا
ذلك أن تحویل الفعل الثقافي إلى ). التسلیع(ھي عالمة واضحة على إفالس الثقافة أي سقوطھا في السلعنة 

فالصناعة الثقافیة ھي العالمة . ادلیة یقضي على قوتھ النقدیة ویحرمھ من أن یكون أثرا لتجربة أصیلةقیمة تب
  .الوجودي للثقافة/الفاصلة على تراجع الدور الفلسفي

 على المستوى الفلسفي ثم السوسیولوجي، وإن كان أقل "مدرسة فرنكفورت"إن العمل الذي بدأتھ 
، فقد أكملھ ) والدراسات حول الشخصیة التسلطیةیة الثقافة الجماھیریةنظر(شأنا من المستوى األول 

 التاریخي الذي شھد اإلطار وبناء ، وذلك بالتركز على استعادة"فضاء العموميال"ھابرماس في مؤلفھ 

                                                
.85: ص " : الصناعة الثقافیة، األیدیولوجیا والسلطة: "الفصل الرابع :  أنظر 1 
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في إنجلترا في نھایة القرن السابع عشر، " الرأي العام"تراجع ھذا الفضاء، بعد أن عرف توھجھ مع تشكل 
 والذي 1"بالمجال العمومي" البعضیحبذه كما إن الفضاء العمومي أو .  فرنسا في القرن الذي تالهثم في

 الجماعي االعترافیتسم بكونھ فضاء للتوسط بین الدولة والمجتمع، یسمح بالمناقشات العامة المؤسسة على 
. بفضائل العقل وقوتھ وخصوبة التبادل القائم على الحجة بین األفراد، وتصارع األفكار واآلراء المستنیرة

 أنھ أتاح الفرصة للرأي العام لإلطالع على المعلومات التي تخص المصلحة أساسفمبدأ اإلعالن یقوم عل 
 الثقافي جعالھا تستبدل الَتفُكر، ھذا المبدأ القائم لكن تطور قوانین السوق، وتسربھا إلى فضاء اإلنتاج. العامة

وقد رأي ھابرماس في ھذه النزعة ما ". لتصنیع الرأي"على اإلعالن والتواصل الجماعي بنموذج تجاري
وھو بھذا الطرح یتبنى أطروحات أدورنو وھوركھایمر حول تضلیل ". رؤیة إقطاعیة جدیدة للمجتمع"سماه 

لى أن یكون مستھلكا ذا سلوكیات عاطفیة إ، فالفرد ینزع والتحشید وتجزئة الجمھورالرأي العام، والتماثل، 
 دائما ةوھتافیة احتفالیة، أما االتصال العمومي فإنھ ینحُل في مواقف تلقي محكومة بعزلة الفرد، موصوف

.بكونھا مقبولة
 السیاسي االقتصاد-7

 التساؤل في البدایة شكل اتخذ وقد ن الماضي،طور في الستینات من القر السیاسي في التاالقتصادبدأ 
وشقت ". للتنمیة"صل اعالم واإلنتاج الثقافي بین الدول الواقعة على جھتي الخط الفإلعن الخلل في تدفق ا

وال " الصناعات الثقافیة" من خال دراسة حول 1975 طریقھا في سنة لالتصال السیاسي االقتصاددراسات 
عن ") صناعة"بمعنى صناعات بدل (فرد إلى الجمع م ھذا االنتقال من الویكشف". الصناعة الثقافیة"

التخلي عن رؤیة مفتتة بأنظمة االتصال، في الوقت الذي اصطدمت فیھ السیاسات الحكومیة الرامیة إلحداث 
إن األمر یدل على أننا نواجھ تعقد . دیمقراطیة الثقافة بالمنطق التجاري في سوق تسیر نحو التدویل

النشاطات الثقافیة بواسطة رأس " إلصالح"عات المتنوعة في محاولة لفھم السیرورة التصاعدیة الصنا
2.المال

 یمثل قطیعة مع أطروحة تاریخ الرأسمالیة المعاصرة التي طرحھا ي، الذلالتصال السیاسي االقتصادإن 
یا وسائل اإلعالم الغرب الذي طبع سوسیولوج/رواد الماركسیة الكالسیكیون، یبتعد عن مخطط الشرق

 اعترفلقد . لالتصال االجتماعیة في العلوم االنقسامإن القطبیة التي أفرزتھا الحرب الباردة طبعت . األمریكي
 للبحث المسمي الجدید لبحوث الرأي العام، بالمجال األمریكیةالباحث بول الزرزفیلد أمام زمالئھ في الجمعیة 

المجموعات والھیئات الفاعلة في ھذه الساحة "عالقات مع ودعاھم إلى تعزیز ال"  الدولياالتصال"
 قد نشط وإیدیولوجیتینإن انقسام الفضاء الدولي بما ھو أرضیة للمواجھة بین المعسكرین ". االجتماعیة

 حتى األقمار الكومبیوترمن ( واإلعالم الحدیثة االتصال تلتكنولوجیاالبحث والتطور الصناعي والعسكري 
 كما تؤكده بوضوح الدولي االتصال أیضا القسم األكبر من البحث الوظیفي حول ستثمروا، )االصطناعیة

 ھذا بإستراتیجیة المرتبطة االتصالالبحوث اإلداریة حول اإلذاعات المحلیة، كما أن مقاربات مشكالت 
 الوظیفي ھذا ما یفسر سر ارتباط التحلیل.  األمریكي"األمن الوطني" الثنائي الذي فرضھ متطلب االنقسام

الذي " الطرق السیارة للمعلومات"ومشروع  ،بمذھب كتابة الدولة األمریكیة الخاص بالتدفق الحر للمعلومات
المستلھم من المبدأ الراسخ الخاص بالتبادل الحر للسلع، الذي و) الجمھوریین(ظھر في عھد رونالد ریغن

.وق بحریة التعبیر بشكلھا المختصریشبھ حریة التعبیر التجاري التي یمارسھا كل من الخواص والس
 في جنوب تأما فیما یتعلق بمسألة التبعیة الثقافیة في الوالیات المتحدة التي كانت منشغلة بالنزاعا

شرق آسیا والثورات المضادة في عدید دول العالم الثالث فقد غذت أفكار باحث مثل ھربرت شیلر وخاصة 
ویحلل فیھ صاحبھ التداخل بین  1969الذي نشر سنة " مریكیةوسائل االتصال واإلمبراطوریة األ"كتابھ 

 بالتندید الواسع بالخصخصة المتزایدة للفضاء وانتھت، االتصالالعسكریة وصناعة -المركبات الصناعیة
 وكرد على عولمة اإلعالم يوالفكرفي ذات السیاق األیدیولوجي . 3 في الوالیات المتحدة األمریكیةيالعموم

طغى النقاش حول التدفق غیر المتكافئ للمواد الثقافیة واإلعالمیة  االنحیازعم من حركة عدم  وبدواالتصال

                                                
.2007فیفري مجلة الرافد، الشارقة، في القنوات التلفزیونیة، الفضاء العمومي : نصر الدین لعیاضي : راجع  1
.127: ص " االقتصاد السیاسي: "الفصل الخامس 2
الثاني، عدد المتالعبون بالعقول، ترجمة عبد السالم رضوان، سلسلة عالم المعرفة اإلصدار : حول الكتابات األخرى لھربرت شیلر راجع 3

.1999، الكویت 243
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". النظام العالمي الجدید لالتصال واإلعالم" على المجتمع الدولي في السبعینات من القرن الماضي وھو عقد
اللجنة الدولیة "دل بتأسیس خض ھذا الجمولقد مثلت الیونسكو المنبر األساسي للتعبیر عن ھذه اإلشكالیة وت

وبعد ثالث سنوات نشرت الصیغة النھائیة لتقریر ھذه اللجنة . 1977وذلك سنة " لدراسة مشاكل االتصال
بر ھذا التقریر أول وثیقة رسمیة تویع. التي ترأسھا األیرلندي الحائز على جائزة نوبل للسالم شین ماكبراید

ترف وتطرح بوضوح مسألة الخلل في تدفق األخبار والمواد صادرة عن مؤسسة تمثل المجتمع الدولي، تع
الثقافیة، وتتساءل عن اإلستراتیجیة التي یجب اتخاذھا لمعالجة خلل التدفق والتكافؤ الحر في تبادل 

لقمة في دورتین خاصة ) ھیئة األمم المتحدة( المجتمع الدولي تنظیمویذھب البعض إلى اعتبار . لمعلوماتا
 إعادة صیاغة لنفس إشكالیة التدفق اإلعالمي بین 2005 وتونس 2003في جینیف " اتبمجتمع المعلوم"

.الشمال والجنوب لكن بمضمون شبكي ذو صلة باإلنترنت
ن سبعینات القرن الماضي في  الثاني مفالمنتص في لالتصال السیاسي لالقتصادظھرت الخلفیة الثانیة 

 ت مرتبة ال تضاھى واضطلع باحثون فرنسیون بالسبق وكان، واحتلت فیھ مسألة الصناعات الثقافیةاأوروب
 فریق البحث برئاسة األكادیمي برنار میاج في الكتاب المعنون جعال. جل مقارباتھم ذات طابع نقدي

ما ھي المشاكل : طبیعة السلعة الثقافیة وحاول اإلجابة عن السؤال التالي " الرأسمالیة والصناعات الثقافیة"
1لرأسمالیة إلنتاج القیم انطالقا من الفن والثقافة؟التي تواجھھا ا

ھذا " : للثقافة المتدفقة"حصرا " صناعة المخیال"فقد تضمن كتابھ ) من فرنسا(أما باتریس فلیشي 
في مجمل  المد المتواصل من البرامج الذي تكون القیمة الذاتیة ألي عنصر من عناصرھا أقل من قیمتھ

وبالحوامل التكنولوجیة  بالبرمجیات وباھتمامھ. 2البصري- السمعياقتصادیات البرمجة المعروضة التي تمیز
 والتحوالت التي حدثت في المبتكرات االتصالت الآلاالجتماعي  االستخدامتناول فلیشي تشكیلة التي تنقلھا 

 تقاطع ولقد قامت األبحاث في السابق بتحلیل.  تاریخ التقنیاتأصولالتكنولوجیة وفي السلع، فجدد بھذا 
لقواعد لالثقافیة لكشف الرھانات السیاسیة للحدث الصناعي و- والسیاسیةاالقتصادیة-المخططات التقنیة

، عبرت ھذه البحوث عن حدود  ومن جھة أخرى.االجتماعیة للمراقبة الجدیدالصناعیة التي تتحكم بالنظام 
، من خالل التأكید على التمفصل بین الذي كان بمثابة موضة في ذلك الوقت" اإلمبریالیة الثقافیة"مفھوم 

.المستوى الوطني والمستوى المتعدد الجنسیات
 : عودة الیومي -8

ظھرت شیئا فشیئا عدید المقاربات التي اھتمت بمفردات التحلیل مثل الفرد والمجموعة والعالقات 
وظیفیة التي ھیمنت ولفترة ال-ةالذاتیة في التجارب الیومیة، وترسخت بوصفھا ردة فعل على النظریات البنیوی

 "عودة الیومي"بأرمان ومیشال ماتالر وقد أحیت ھذه المقاربات والتي وصفھا . سوسیولوجیاالیلة على وط
العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في التشكل والذي تمحور حول تبلور إبستیمواوجیا الجدل الذي كان حاضرا منذ 

 بالنسبة للنظام، ودرجة باالتصال والقائم فاعل االجتماعيمخاطر تشیؤ األحداث االجتماعیة، ودور ال
معالجتھ ھذه اإلشكالیة في بسیاق ھذا ال في ت عدید الدراساتواھتم. استقاللیة الجمھور عن آلیات االتصال

3.اإلثنومتودولوجیامقاربات ظھور بین الذاتیة وتخصیصا   عنصر الحركة مابالتركیز علىالبدایة 

 والظاھراتیة، تي انضوت تحت مسمى السوسیولوجیا التأویلیة والتفاعلیة الرمزیة،عمقت التیارات الو
 االنقسام بین السوسیولوجیین المھتمین باإلجراءات الجزئیة، والسوسیولوجیات التي واإلثنومتودولوجیا،

یكرس یطلق علیھا تسمیة سوسیولوجیا الثقافة المھتمة بالعوائق االجتماعیة الخارجة عن الفرد، الذي 
" تحلیل المحادثة"وعلى سبیل المثال فإن . على الفرد، وأولویة البنیة على الممارسة" المجتمع"أسبقیة 

، وقد تم تناولھا ھي المكان المفضل للتبادل الرمزيعتبر أحد أھم مكونات اإلثنومتودولوجیا، والمحادثة أ
كیف یبنى المتحدثون عملیات ھذا الشكل باعتبارھا نشاطا، وممارسة لسانیة ال لدراسة لغتھا من أجل فھم 

                                                
1 MIEGE Bernard : La société conquise par la communication, T2, La communication et entre 
l`industrie et l`espace public, Grenoble, PUG, 1997.
2 FLICHY Patrice (2001), L'imaginaire d'Internet, Paris : La Découverte, Sciences et société, 272 p. et  
La question de la technique dans les recherches sur la communication, Réseaux, numéro, 50, 1991.

.172-147: ص " عودة الیومي" راجع الفصل السادس من الكتاب 3
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الطموحات التي من أجلھا أنتج ھذا وویمیطون اللثام عن اآللیات واالتصالي المھیمن من التفاعل االجتماعي 
.التفاعل وتم فھمھ

البرغماتیة "أھملت اللسانیات البنیویة المتحدث والمتلقي بینما تدرس اللسانیات االتصالیة أو 
اآلخذة بالنظریة ) مدرسة أكسفورد(ات التي تربطھا مستفیدة من تطور فلسفة اللغة العادیة العالق" التلفظیة

ولقد تأثرت . ، والبراغماتیة األلمانیةةاإلنجلوسكسونیة وبأفعال اللغة، وبنظریة البالغة البلجیكی
 من الرؤیة والمقصي للفاعل بما ھو منتج للخطاب االعتباراإلثنومتودولوجیا بنظریة أفعال اللغة التي تعید 

ذا كان التحول اللساني الجذري قد أثر في السوسیولوجیا التأویلیة في الستینات من وإ. البنیویة للعالمات
وأثروا على جورغن  فالسفة اللغة الجدد لقد ألھم. القرن الماضي فقد أثر أیضا في منظري سوسیولوجیا الفعل

لم یدرسا " التفاعل"إن الفعل و. 19811سنة" ياالتصالسوسیولوجیا الفعل "ھابرماس الذي صاغ 
 نتاجا للتأثیر فحسب بل تم تحلیلھما بوصفھما شریكین في لحمة التبادل الرمزي وفي السیاقات باعتبارھما

ویرفض ھبرماس . أن تعبر بمفردھا عن الواقعمواقف واآلراء التي تصاحب الفعل وال تستطیع ال. اللسانیة
رثیة التي تؤول تحویل العقل إلى عقل أداتي، وتعتبره انحرافا للعقل وإفسادا لھ الكا) Adorno(نظرة أدرنو 
.بشكل جذري

ویرى ھابرمس أن على السوسیولوجیا النقدیة أن تدرس شبكات التفاعل في مجتمع مشكل من عالقات 
 أي "الفعل اإلستراتیجي"ویعارض ھابرماس ". إتحاد األشخاص المتعارضین في االتصال"اتصالیة ومن

التي ) الذي تشكل وسائل االتصال الجماھیریة عدتھ المفضلة(العقل والفعل ذوي األھداف النفعیة واألداتیة 
، ویقترح بدال منھ جملة من أنماط الفعل  األخرى أو العالقات " المعیشاالجتماعيالعالم "توشك أن تستعمر 

، والفعل اإلدراكي الذي یفرض لفعل الموضوعيا:  ھذا العالم العتمادمع العالم التي تملك معیارھا الخاص 
علیك قول الحقیقة، والفعل ما بین الذاتیات الذي یستھدف العمل األخالقي والفعل التعبیري الذي یفترض 

ویشخص ھبرماس أزمة الدیمقراطیة في اآللیات االجتماعیة التي كان من المفروض أن تسھل  .النزاھة
وتقوم ھذه اآللیات، ". تجریدا حقیقیا"الیة، لكنھا استقلت ذاتیا، وسیرت ذاتھا التبادل وانتشار العقالنیة االتص

فعال، بتدویر المعلومات غیر أنھا تعرقل العالقات االتصالیة، أي تعرقل نشاطات تأویل األفراد، والمجموعات 
عالقة بالطریقة بامتالك المعرفة، لكنھا ذات "ویرى ھبرماس أن العقالنیة لیست لھا أیة صلة . االجتماعیة

 2". وباستخدامھاةالتي یقوم بھا األشخاص الموھوبون بالكالم والفعل، وباكتساب المعرف
إلى إثنوغرافیا الجمھور وخاصة " عودة الیومي"باإلضافة إلى ما ذكر تعرض المؤلفان في فصل 

رئ والمتلقي التي شھدت ذ تكفلت الدراسات األدبیة في الستینات بإعادة صیاغة إشكالیة القا إمسألة القارئ
 لقد أشار الفیلسوف Constance.(3(تطورا في الدول الناطقة باللغة األلمانیة وخاصة مدرسة كونستونس 

ھذا الجھد المشترك بین الكاتب والقارئ الذي یبرز "إلى " ما األدب"الفرنسي جون بول سارتر، في كتابھ 
ویذكر الباحثون المھتمون بقضیة االتصال األدبي، ". بيھذا الھدف الملموس المخیالي ممثال في العمل األد

. روبر إسكربي أفكار سارتر الذي یرى أن العمل األدبي ھو نتیجة نشاط الكاتب والقارئ الفرنسيومنھم
 فقد االتصالحضور في سیاق تطور وتطویر نظریات  الثقافیة والدراسات النسویة تن للدارسااكما ك

السلطة : التلفزیون العائلي "ي مقدمة الكتاب الذي أعده دافید مورلي وعنوانھ كتب الباحث ستیوارت ھیل ف
التصورات الفردیة للمشاھد وللجمھور، وحتى "إن :  قائال 1986الذي صدر سنة " الثقافیة والترفیھ المنزلي

وإن . المتغیراتبفضل التشدید على االختالفات و-نھائیا، على األقل، حسب ما نتمناه-ذاتھ قد إرتحلللتلفزیون 
لتلقي التي شرع مورلي في خریطة التغیرات ناتجة عن العوامل التي تعتمل في السیاقات االجتماعیة ل

ین المعنى والمتعة واالستخدام وإن ما تكشفھ ھذه الخریطة، بصفة عامة، ھو التفاعالت الرقیقة ب. إنجازھا
جمھور النساء بسرعة إلى دراسة أنواع المواد التي /السیاق/لقد انتقل التفكیر في تفاعالت النص ".واالختیار

كما انفتحت السوسیولوجیا الوظیفیة أیضا على . یبثھا التلفزیون لھذه الفئة من الجمھور بصفة خاصة
، في "االستخدامات واإلشباعات"الدراسات اإلثنوغرافیة للتلقي والمشاھدة من خالل التیار الذي یسمي 

                                                
1 Hubermars Jurgen : Théorie de l`agir communicationnel, Fayard, Paris, 1987.

. منشورات الجمل، بدون تاریخ: ، ترجمة حسن صقر "اإ إیدیولوجی"العلم والتقنیة ك: لمزید اإلطالع عن نظریة ھبرماس راجع كتابھ 2
).الترجمان( اسم مدینة ألمانیة تقع على ضفة البحیرة التي تحمل نفس االسم 3
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، "ماذا یفعل الناس بوسائل اإلعالم؟: "، وذلك بطرح السؤال المعارض التالي السبعینات من القرن الماضي
 .ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالناس ؟: والذي یبدو بدیل أو نقیض لمقولة 

 : االتصال ھیمنة -9
 فھو بمثابة عودة على "ھیمنة االتصال"بع واألخیر بمسائلة إشكالیة ا الفصل الس في الباحثاناھتم

االتصال العادي في على قاعدة  ؤسسالم) الفصل األول(نظریة الرابط االجتماعي مراجعة لك أنھ توجد بدء، ذل
عقد دورا بنائیا في تنظیم المجتمع، وفي النظام م فیھ األنظمة التكنولوجیة لالتصال واإلعالم التوقت مارس

 وقد رحلت م الشبكة،خیر بمفاھیلقد تم تعریف المجتمع بمفاھیم االتصال، وعرف ھذا األ. 1الجدید للعالم
 ویعالج ھذا الفصل موضوع شكل الشبكة وذلك من ).الفصل الثاني(السیبرنیطیقا النظریة الریاضیة لإلعالم 

 تعریف  خالل الستینات من القرن الماضي،،خالل نقد النظریة التوزیعیة، فقد حصر الباحث إیفرت روجرز
وعاد ".  مااجتماعيبعض القنوات، خالل مدة معینة، ضمن نظام المعلن عنھ، عبر " في واالبتكارالتجدید 

وما سماه " البحث النقدي"  لیعلن أن الشروط أصبحت متوفرة للتقارب والتألیف بین1982روجرز سنة 
 بالوالیات المتحدة االتصالمثیرا بذلك الجدل في أوساط البحث النقدي في مجال " البحث اإلمبریقي"

وجرز ھذا التقارب الذي لم یكن مطروحا قبل بضع سنوات من ھذا التاریخ، بأن المدرسة وقد برر ر. األمریكیة
 االتصال صیرورة والجوانب األخالقیة واألدبیة، في االتصال، أدركت ضرورة إدماج سیاق داإلمبیریقیة ق

  تم تفسیره بأنھ إمكانیة للحوار، بلباعتبارهتقدم بھ روجرز ما ل َووالمناھج المتعددة، في تحلیلھا ولم یؤ
إرادة بینة لنكران الخالفات ذات الطبیعة اإلبستیمولوجیة، من أجل إخفاء نقطة أساسیة ترتبط بتعریف ما ھو 

 التنظیمیة البنىشروط ممارسة السلطة، والعالقة بین السلطة والمعرفة، واألخذ بعین االعتبار : سیاسي 
.والمؤسساتیة

قدي، التي كانت رغبة الباحث كارتز أیضا، تشیر إلى نمبیریقي والإن الرغبة في التوفیق بین البحث اإل
 رؤیة واقتراحویكمن دور الشبكة في نسیان المجتمع الذي یعیش التباین والتمایز، . حالة ذھنیة جدیدة

، والنزعة االتصالتقوم إیدیولوجیا " بقوة، االجتماعیةففي الوقت الذي برزت فیھ اإلقصاءات . منسجمة لھ
 في الثمانینات استحدث وفي ھذا السیاق فقد ."، بدور مضیف للشرعیةاالتصالاتیة الجدیدة بواسطة المساو

 Michel(ومیشال كالون )  Bruno Latour(من القرن الماضي الباحثان الفرنسیان برونو التور 
Callon ( تأویل أو نموذج  التي تتناول نموذج الالشبكة إشكالیة التقنیة ودرسا العلوموصاغا أنثروبولوجیا

نموذج التوزیعي وفي معارضتھما للفكرة التي مفادھا أن التقنیة والعلوم كنقیض للالتقني /االجتماعياء نالب
. ھي معطیات، ویقترح الباحثان فھمھما لھا في حالة الفعل والحركة، ودراسة كیفیة بناء التقنیة والعلوم

 على العالقات بین البشر، وتسلم بتداخل العالقات بین االجتماعي الخالص مقتصرا"وترفض مقاربتھم اعتبار 
."إن الرابط االجتماعي یتغلغل في اآللة. البشر والطبیعة واألشیاء التقنیة

 في إحالة إلى كیف "الكوكب الھجین" عن خصوصیات بالتساؤلیختم أرمان ومشال ماتالر ھذا الفصل 
ذا كان التوتر بین الجزئي والكلي یطبع فإ.  الكون إلى عالم ومجتمعاتاالتصال ةصیرورحولت 

 الذي االقتصادھذا .  یخضع للتوتر ذاتھلالتصال السیاسي النقدي االقتصادالسوسیولوجیات التأویلیة، فإن 
العالم في عصر الشبكات المخترقة للحدود   عن تعقد الترابط الذي یجمع األقالیم الخاصة بالفضاءیتساءل

ن التشكالت المعرفیة متعددة التخصصات بدأت تترابط، أالموضوع یمكن اإلشارة بم لھذا لسأولفھم . الجغرافیة
كل تخصص .  واإلنثروبولوجیاواالقتصادحیث یشارك فیھا علم التاریخ، وعلم الجغرافیا، والعلوم السیاسیة، 

تھا من ھذه التخصصات یشارك في ھذا الترابط، بدرجات متفاوتة جدا، ألن كل منھا ال یظھر الحاجة ذا
وإن كان التدویل الحالي یعیش وضعا . االتصالیةللتحالف لحصر األھمیة الجدیدة التي تكتسیھا الشبكات 

بفھم مختلفا عما كان علیھ في العقد الذي سیطرت فیھ مفاھیم التبعیة، واإلمبریالیة الثقافیة، التي سمحت 
لفاعلون الجدد الذین ظھروا على مسرح الخلل في التدفق العالمي لإلعالم واالتصال، فالسبب في ذلك ھم ا

لم تعد الدول، والعالقات فیما بینھا، المحور المنظم للعالم، حیث تتشكل شبكات . یتسم بكونھ عابرا للقومیات
. وغیر العادي، أقالیم مجردة منفلتة من الحدود الجغرافیة" غیر المرئي"اإلعالم واالتصال الكبرى بتدفقھا 

                                                
.201 -173: ص : ھیمنة االتصال :    أنظر الفصل السابع 1
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شرط : "في كتابھ ) Francois Lyotard(لسوف الفرنسي فرنسوا لیوتار  كتب الفی1979في سنة 
تدخل مجتمعاتنا عصر ما بعد الصناعة، وتدخل الثقافات عصر یقال أنھ ما بعد "ما یلي " ما بعد الحداثة

.  لمبدأ التقسیم، وصراع الطبقات، قد فقدت جذریتھااالجتماعیةویعتبر ھذا الفیلسوف أن األسس ". حداثي
ولقد عمت فكرة ما بعد الحداثة العلوم، .  في ھذا نھایة مصداقیة النظریات الكبرى وتفككھاستنتجاوقد 

صراع " و1"نھایة التاریخ"ومھدت لمیالد األطروحات المتحزبة مثل أطروحة والجمالیات، والسوسیولوجیا 
لقد رافقت . ا المتغیرلتكون نظریات االتصال بدورھا في خضم ھذ" المجتمع ما بعد الصناعي" و2"الحضارات

: وأصبحت ھذه الفكرة الیوم مشبوھة . فكرة االتصال والشفافیة اعتقاد فلسفة األنوار بالتقدم وبتحرر األفراد
ویرى بودریار في ". ضحیة االتصال الزائد أو الفائض) Baudrillard(أصبح االتصال كما یقول بودریار 

الكوني كما على المستوى الحمیمي العائلي، ھیمنة نظام النمو التكنولوجي وتزاید تعقده على المستوى 
أي الرغبة العامة في التواجد على كل الشاشات، وفي " : إستیھامات االتصال"الرقابة الذي یمجد ذاتھ في 

". ھل أنا إنسان، ھل أنا آلة؟ ألم یعد ھناك جواب على ھذا السؤال اإلنثروبولوجي: "قلب كل البرامج 
 : خاتمة -10

 أنھ  المؤلفان مقتضبة لكنھا غزیرة المعاني سمیكة التألیف واإلیجاز فقد اعتبركتابءت خاتمة الجا
وأمام إفالس األیدیولوجیا العقالنیة للتقدم الخطي المتواصل، تولى االتصال الدور نیابة عنھا، حیث ظھر، 

یر من الیأس، عن معنى بامتیاز، بوصفھ مؤشرا على تطور اإلنسانیة في لحظة تاریخیة تبحث فیھا بكث
 علیھا أن تختفي من وللقائمین االتصال وتكاد التصورات الفكریة والفلسفیة المتباینة إلشكالیة .مستقبلھا

إنھا . إن العنصر الھام في مضاعفة البحوث التي تتناول ما ھو یومي یتمثل في حركة الفكر. األفق النظري
لقد .  الكمیة والمعیش أمام المؤسسأمام واألنساق، والنوعیة البنى الفاعل أمام إظھارالحركة التي أعادت 

غیر أنھ وفي خضم ھذه . أو الیومي" الموضوع العادي" علوم اإلنسان والمجتمع بھذا الشكل من اقتربت
لقد طاولت أزمة الطوباویة والبدائل . المسیرة بقیت بعض األسئلة المتصلة بعالقة المثقف بالمجتمع معلقة

ھذه النزعة .  أو وسیط یعاني من النزعة الوضعیة التسییریةباالتصالالنقدي، حیث أصبح كل قائم فكرة العمل 
، تسمح بتحیید التوتر عبر الحلول )المعرفیة(النفعیة الجدیدة، التي تحفز البحث عن األدوات اإلبستمولوجیة 

 الذي صعود القوي لمقوالت الخبراءإن ال. االتجاه ال تنفلت من ھذا باالتصالإن المعارف المتعلقة . التقنیة
 ىجاءت بھ الممارسة یضاعف من نشاطات االتصال، التي تكمن وظیفتھ الضمنیة في إضفاء شرعیة عل

. اإلستراتیجیات ونماذج تسییر اإلدارة والمؤسسة
، إن البراغماتیة التي تمیز الدراسات العملیاتیة طبعت أكثر فأكثر الصیغ التي نتحدث بھا عن االتصال

 ھوقد ترتب عن ھذا الوضع أن أصبح ھذا الحقل یعاني من صعوبة التخلص من الصورة األداتیة، وإكساب
شرعیة حقیقیة كموضوع بحث مستقل بذاتھ واضح المعالم، ویتم التعامل معھ على ھذا األساس مع االلتزام 

 أننااألیدیولوجیة فكرة مفادھا تثیر ھذه اإلنزالقات . بالھامش المطلوب الذي ال ینفصل عن كل مقاربة نقدیة
 فدخلنا عصر مجتمعات المراقبة كما شبھھا الفیلسوف الفرنسي جیل دولوز، إنھا المجتمعات التي تتضاع

التقنیة للمراقبة المرنة المستعلمة من نموذج التسییر اإلداري للشركة الوصیة، أي /فیھا اآللیات االجتماعیة
ویختم المؤلفان بأن ما . ةلدورة السریعة، والمتواصلة غیر المحدودالمراقبة ذات المدى القصیر، وذات ا

ھو أیضا عصر إنتاج الحاالت الذھنیة، لذا وجب التفكیر وبشكل مختلف " مجتمع المعلومات"یطلق علیھ ب
ذلك أن الحریة السیاسیة ال یمكن أن تختصر في الحق في ممارسة اإلرادة . في مسألة الحریات والدیمقراطیة

 ویبقى التساؤل حامال .یة، إنھا تكمن أیضا في الحق في السیطرة على سیرورة تشكیل ھذه اإلرادةالشخص
.ة أبدا في تشكیل أو إعادة تشكیل تلك اإلرادة اإلنسانیة المنقوصاالتصاللفرضیات مستقبلیة عن دور 

                                                
ترجمة فؤاد شاھین، جمیل قاسم، رضا الشایبي، إشراف ومراجعة وتقدیم مطاع صفدي، مركز : نھایة التاریخ واإلنسان األخیر : یس فوكویاما  فرانس1

.1993اإلنماء القومي، بیروت 
محمد خلف، الدار الجماھیریة ، ترجمة مالك عبید أبو شھیوة ومحمود "صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي: "صامویل ھنغتون :  أنظر 2

.1995، ترجمة مجدي شرشر، مكتبة مدبولي، القاھرة، "آفاق الصدام: اإلسالم والغرب "وكتابھ . 1999للنشر والتوزیع، لیبیا، 


