تساؤالت حوؿ إشكاليات التنظير في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

محاولة لرصد إسيامات الباحث العربي وسياقاتو في التنظير

د .غالـ عبد الوىاب.

جامعة مستغانـ -الجزائر

تمييد

تعد هسألة التىظير هف أعقد اإلشكاليات التي كاجٍت عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،قبؿ

تشكمً ،أثىاء بىاء قاعدتً الىظرية كحتى بعد االعتراؼ بً ضهف العمكـ االجتهاعية كاإلىساىية
التي لٍا كياف خاص ،حيث يجد الهتتبع لتطكر ىظريات االتصاؿ اهتداد هباشر لتأثر الباحث
بالسياؽ ،الهرجعية كااليدكلكجيا رغـ اإلقرار بهكضكعية العمـ ،حيث راح الباحثكف في ٌذا

التخصص الىاشئ يستمٍهكف كؿ هف يصب في هكاضيع اإلعبلـ كاالتصاؿ لتككيف تراكـ هعرفي
هتشعب التخصصات كيسهح بإقاهة عمـ قائـ بذاتً.

في ٌذا اإلطار ،ىجد أف الهرجعية األساسية لعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ٌـ ذلؾ اآلخر الهتخىدؽ

في البراغهاتية البحثية –التيار اإلهبريقي -أك الذم يقؼ عمى الضفة األخرل ىاقدا لكضع
اجتهاعي ساٌهت كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ صكرتً الىهطية كجعمت هىً يقؼ عىد اآلثار تحديدا

ال تعديبل.

يقكؿ عزم عبد الرحهف في ٌذا اإلطار "الحاصؿ أف االتصاؿ 1كىظرياتً ليس فيً الكثير

هف التراث عمى اعتبار أىً ارتبط تاريخيا بظاٌرة تقىية كاكتشاؼ اإلذاعة كالفيمـ كغيرٌا هف

تقىيات االتصاؿ ،أم أىً ظاٌرة غربية"ٌ ،2ذا الحديث يجرىا هباشرة إلى التداكؿ الكبير في الفكر
الغربي حتى في السياقات الغربية ،خاصة فيها يتعمؽ بتاريخ ىظرية االتصاؿ.

تحاكؿ ٌذي الكرقة البحثية طرح هجهكعة هف األسئمة أكثر هف إيجاد إجابات ،حيث تسعى إلى

هتابعة جكاىب هف تاريخ التىظير في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كأيف كصؿ في العالـ الغربي،

هحاكلة هعرفة دكر الباحث العربي الهسمـ كهرجعيات السياؽ العربي اإلسبلهي في تشكيؿ القاعدة

الىظرية لٍذا اعمـ الكافد هف الغرب كالهؤثر في هجاالت البحث في السياؽ العربي اإلسبلهي،
كلعؿ هف أبرز التساؤالت التي تطرحٍا ٌذي الهحاكلة:

ها ٌي أٌـ الهبلحظات التي يتكصؿ إليٍا الباحث هف خبلؿ هسح تاريخ التىظير لعمكـ اإلعبلـ

كاالتصاؿ؟

ها دكر الباحث العربي في إرساء القاعدة الىظرية لٍذا العمـ؟

ٌ 1ستخدم عزي عبد الرحمن االتصال هنا بمفهوم اإلعالم "وسائل اإلعالم" واالتصال "بٌن أفراد المجتمع" معا.
 2عزي عبد الرحمن  :دراسات فً نظرٌة االتصال ،نحو فكر إعالمً متمٌز ،مركز دراسات الوحدة العربٌة،
ط ،3لبنان ،1001 ،ص .7
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ها ٌي الهرجعيات الدافعة لمباحث العربي لهعالجة إشكاليات هتعمقة بأم الفركع الخاصة بعمكـ

اإلعبلـ كاالتصاؿ؟

ها دكر السياؽ بهختمؼ زكاياي –اجتهاعية ،سياسية ،اقتصادية ،ثقافية ،إديكلكجية...إلخ -في

تحديد اسٍاهات الباحث العربي؟

ها دكر ىظرية عزم عبد الرحهاف في رسـ أفؽ آخر لئلسٍاـ في هراجعة الهفاٌيـ كالهساقات

كرسـ هعالـ جديدة لعمكـ االعبلـ كاالتصاؿ –تستفيد هف اآلخر كال تتحمؿ في إسٍاهاتً-؟

أوال :تطور األبحاث اإلعالمية واالتصالية

تعتبر الظاٌرة اإلعبلهية شأىٍا شأف الظاٌرة االتصالية هف الظكاٌر التي ركز عميٍا
العديد هف الباحثيف كهف هختمؼ التخصصات العمهية ،ذلؾ أف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ عمكـ

هتشعبة االتجاٌات كالهصادر ،خاصة إذا ها كاف الحديث عف بىاء القكاعد الىظرية لٍذي العمكـ

الحديثة الىشأة ىسبيا.

في ٌذا اإلطار يرل دكهيىيؾ فكلتكف " "Dominique Woltonأف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ
كىتيجة غياب بىاء فكرم هشترؾ ،كفي ظؿ تعدد الىظريات أصبح عمها هتعدد التخصصات

يتطمب التبادؿ بيف الباحثيف هف حقكؿ هعرفية هختمفة.1

في عاـ  ،1985قاـ الباحث دكهيىيؾ فكلتكف " "Dominique Woltonفي فرىسا كبطمب هف
الهركز الكطىي لمبحث العمهي " "CNRSبتحرير تقرير يرل هف خبللً "أف هيداف االتصاؿ ال
يستطيع ،بؿ ال يجب أف يككف هكضكع عمـ هكحد ،فٍك بطبيعتً هيداف هتشعب ،يخص ثبلث

قط اعات كبرل كالتي تتهثؿ في العمكـ العصبية "" ،كالعمكـ الهعرفية "" كالعمكـ االجتهاعية "" ،كها
يخص العديد هف التخصصات عمى غرار الفمسفة ،األىثركبكلكجيا ،عمـ االجتهاع ،الجغرافيا،

التاريخ ،الحقكؽ ،العمكـ السياسية ،عمـ الىفس.2"...

هف ٌذا الهىطمؽ ،اكتسبت عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ٌذي الخاصية هف تعدد اآلباء األكائؿ الذيف
أسسكا لمقاعدة الىظرية الخاصة بعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ هف جٍة ،كتعدد التخصصات التي
ساٌهت في التأسيس لٍذا العمـ الذم ال زاؿ بعض الباحثيف يشكككف في هدل عمهيتً اىطبلقا

هف ٌذي اإلشكالية ،كٌك األهر الذم دفع دكهيىيؾ فكلتكف " "Dominique Woltonإلى ترجيح

هفٍكـ عمكـ عمى حساب عمـ.

هف ٌىا تظٍر الهشكمة التعريفية التي عرفتٍا عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،بيف تيار يعتبر الظكاٌر
اإلعبلهية هجرد هجاؿ بحث تدرسً هجهكعة هف العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية كحتى الطبيعية،
1

Dominique Wolton : penser la communication ;Ed Flammarion ; Paris :1997 ; pp 8384.
2
Philippe Cabin et autres : la communication ; Etat de savoir ; Ed sciences humaines :
Auxerre ; 1998.p50.
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هشككيف في عمهية ٌذا العمـ الحديث الىشأة ،كبيف هف يحدد اإلعبلـ في عمـ بالهفرد ،كآخر يرل
أىٍا عمكـ بالجهع ،فحداثة عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ هع الجهع بيف الهفٍكهيف تدؿ عمى تعقد

التسهية كتعدد هشاربٍا.

في ٌذا اإلطار تقكؿ هي العبد اهلل "إف استخداـ الجهع (عمكـ) ،كعبارتي "إعبلـ" ك"اتصاؿ"يدؿ

عمى عدـ دقة ٌذا القطاع ،حيث يعهؿ هتخصصكف في هجاالت هختمفة كهتباعدة ،يأتكف هف

الحقكؽ أك االقتصاد أك التاريخ أك هجاؿ األلسىية أك عمـ الىفس أك عمـ االجتهاع".1

إف الحديث عف تاريخاىية تطكر األبحاث اإلعبلهكاتصالية ،البد أف يجرىا إلى الحديث عف

البحكث األكلى التي اىطمقت بداية هف عشريىات القرف الهاضي ،كٌي البحكث التي خصت
دراسات تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى الجهٍكر ،حيث بدأ الىقاش بإشكالية ٌؿ كسائؿ اإلعبلـ تؤثر

في الفرد كالجهٍكر أـ ال ،ليتحكؿ الىقاش فيها بعد إلى الحديث عف هدل كدرجة تأثير ٌذي

الكسائؿ ،حيث حصؿ ذلؾ بعد التسميـ بكجكد التأثير.2

ىتج عف ٌذي اإلشكالية العديد هف الىظريات ،اهتدت عمة ثبلث هراحؿ ،بدأت الهرحمة األكلى هف

العشرية األكلى لمقرف العشريف إلى بداية الحرب العالهية الثاىية ،حيث اٌتـ الباحثكف بدراسة

األثر السحرم لكسائؿ اإلعبلـ عمى الجهٍكر ،فظٍرت في ٌذي الفترة ىظرية القذيفة السحرية.

بيىها اهتدت الهرحمة الثاىية هف الثبلثيىات لمقرف الهاضي إلى العقد السادس ،حيث تهيزت ٌذي

الفترة بالرد عمى ىظرية القذيفة السحرية ،هعيدة الىظر في الىهكذج الذم يقر بالتأثير القكم لكسائؿ
االتصاؿ الجهاٌيرم في الجهٍكر ،حيث ىتج عف ٌذا الىقد العديد هف الىظريات التي اتفقت عمى
هحدكدية األثر كتكاضعً ،هشيرة إلى أف كسائؿ اإلعبلـ ها ٌي إال عاهبل هف بيف عكاهؿ أخرل

اجتهاعية ،اقتصادية كثقافية ،تؤثر جهيعٍا عمى سمككيات كاختيارات األفراد.3

بيىها بدأت الفترة الثالثة هع هىتصؼ العقد السادس ،حيث ذٌب الباحثكف خبلؿ ٌذي الفترة

بهراجعة كاعادة الىظر في الطرح القائؿ باحتهالية تأثير كسائؿ االتصاؿ الجهاٌيرم عمى
الجهٍكر ،حيث تزاهىت ٌذي البحكث كالدراسات هع االىتشار االجتهاعي لمتميفزيكف ،كها أىٍا

تهيزت بعهؽ الطرح كثرائً.

يعطي إلقاء ىظرة باىكراهية عمى تطكر األبحاث اإلعبلهية عمى هر الهراحؿ الهختمفة الهشار

إليٍا إلى هبلحظات أساسية:

 1مً العبد هللا :إشكالٌات علوم اإلعالم واالتصال وانعكاساتها على واقع األبحاث العربٌة ،فً ثورة الصورة ،
المشهد اإلعالمً وفضاء الواقع ،سلسلة كتب المستقبل العربً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،ط،3
بٌروت ،1007،ص.77
2
; Judith Lazar : la sociologie de la communication de mass ; Ed Armand colin
Paris.1991 ; P143.
 3عزٌز لعبان :وسائل اإلعالم والمجتمع ،إشكالٌة التأثٌر :من األثر المؤكد إلى األثر المحتمل ،فً مجلة الوسٌط
للدراسات اإلعالمٌة ،دار هومة ،الجزائر ،1008 ،ص.7
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 عهؽ الطرح الىظرم كاعهاؿ آليات الىقد هف هرحمة بحثية إلى أخرل.

 أغمبية البحكث كاىت تعالج إشكاليات هرتبطة بكسائؿ االتصاؿ الجهاٌيرية ،دكف أف
يعىي ذلؾ غياب الدراسات الخاصة بهستكيات االتصاؿ األخرل.

 كؿ الىظريات تشير إلى أبحاث غربية أىجمكسكسكىية بالدرجة األكلى.

 األبحاث ىاتجة عف دراسة السياؽ الغربي بها يحهمً هف هكاصفات اجتهاعية ،سياسية
ثقافية كحتى اقتصادية.

 غياب السياؽ العربي عف ٌذي الدراسات رغـ أف العديد هف الباحثيف العرب اشتغمكا عمى
اإلشكاليات ذاتٍا.

ك ها أف العديد هف البحكث كالدراسات التي خصت الظاٌرة االتصالية هع اختبلؼ الهقاربات التي
استعهمت فيٍا ،أدت إلى تزاهف الىظريات االتصالية كالىهاذج الهستخمصة هىٍا لمىظريات

اإلعبلهية ،أك تمتمٍا هف حيث البعد الكركىكلكجي ،األهر الذم أدل إلى إثراء الحقؿ الهفٍكهاتي

لع مكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،دكف ىسياف التطكر الحاصؿ في الهىاٌج البحثية كتطبيقاتٍا في ٌذا
الهجاؿ العمهي.

ثانيا :بحوث ونظريات التأثير
تتهيز عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ بثرائٍا الىظرم ،حيث تأسست ىظرياتٍا عمى اختبلؽ الهقاربات

الهىٍجية هف جٍة ،كتعدد التخصصات العمهية التي أسست في بداية االعتراؼ بعمهية عمكـ
اإلعبلـ كاالتصاؿ القاعدة الىظرية لٍذا العمـ الهحدد بصيغة الجهع باتفاؽ أغمبية الباحثيف.

يأتي الحديث عف بحكث التأثير كالىظريات التي خمصت إليٍا كحتى ىهاذج االتصاؿ التي

ٌىدستٍا باعتباري دليبل عمى تجاكز عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ لمهرحمة الفمسفية إلى الهرحمة

التجريبية ،حيث ترل جيٍاف رشتي "أف تاريخ األبحاث العمهية يبدأ بالهرحمة الفمسفية التي تىتٍي
بالتكصؿ إلى اتفاؽ عاـ عمى بعض الهبادئ األساسية كبعض الطرؽ كأساليب البحث ،كبعد ذلؾ

يتطكر البحث العمهي كيىتقؿ هف الهرحمة الفمسفية إلى الهرحمة التجريبية التي يتحكؿ فيٍا

االٌتهاـ هف الىظريات كالهفاٌيـ الكمية إلى التفاصيؿ".1
ىظرية القذيفة السحرية

ترل ٌذي الىظرية أف كسائؿ االتصاؿ الجهاٌيرية تؤثر بشكؿ قكم عمى الجهٍكر ،فالرسالة

اإلعبلهية (الدعائية) تسرم في اإلىساف كها يسرم هفعكؿ الحقىة في الدـ ،حيث يعكد ٌذا
االستىتاج إلى ها قاـ بً الباحث االجتهاعي "ككىتريؿ" بالتعاكف هع إذاعة "أكرسف كيؿ" سىة

 ،1938حيث تـ إذاعة هعمكهة تتعمؽ بحرب الككاكب ،2ليككف التأثير كبي ار كالذم داـ إلى حيف،

 1جٌهان رشتً  :األسس العلمٌة لنظرٌات اإلعالم ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،3557 ،ص.38
 2عزي عبد الرحمن وآخرون  :عالم االتصال ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ،3551 ،ص.15
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أدل إلى خركج السكاف إلى الشارع هعز از بدلؾ قكة اإلذاعة في التأثير عمى سمككيات الجهٍكر

قبؿ أف تعهـ عمى باقي كسائؿ االتصاؿ الجهاٌيرم.
 -1ىظرية التأثير الهحدكد أك االىتقائي

جاءت ٌذي الىظرية كخبلصة ألعهاؿ كدراسات قاـ بٍا "ستاىتكف" ك"الزرسفيمد" تحت كصاية
"هكتب البحكث اإلذاعية" التابع لجاهعة ككلكهبيا بالكاليات الهتحدة األهريكية في أكاخر

ا ألربعيىيات ،حيث كاف هكضكع ٌذي الدراسات هعرفة تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى تكجٍات
الىاخبيف األهريكييف في الكاليات الهتحدة األهريكية ،حيث استخدـ في ٌذي الدراسات التقىيات
الهستخدهة في قياس الرأم العاـ ،حيث خمصت الدراسة إلى أف الصحافة ال تغير آراء الجهٍكر

بقدر ها تحافظ عمى القيـ الهكجكدة.1

كها أف قدرة الجهٍكر عمى الصهكد في كجً الهكاد اإلعبلهية ترتبط أساسا بهجهكعة هف األفعاؿ
االىتقائية كالتي تشهؿ التعرض ،اإلدراؾ كالتذكر ،ذلؾ أف الجهٍكر يتعاهؿ باىتقائية هع ها

تعرضً كسائؿ اإلعبلـ ،ثـ يختار هف بيف ها تعرض لً ها يكافؽ شخصيتً كثقافتً كاتجاٌاتً
ليهرر إلى عهمية اإلدراؾ ،لتأتي عهمية التذكر كاالسترجاع بصفة اىتقائية هف هجهكع ها تـ إدراكً

كتخزيىً هف هكاد كهضاهيف إعبلهية.
 -2ىظرية التأثير الهتكاضع

جاءت ٌذي الىظرية كىقد لىظرية التأثير الهحدكد ،حيث ظٍرت هع العقد السابع لدراسة التأثيرات

البعيدة األهد لكسائؿ اإلعبلـ عمى الجهٍكر ،حيث يرل عزيز لعباف " أف ىظرية التأثير الهحدكد
عجزت عف تفسير ها تتركً كسائؿ اإلعبلـ عمى الجهٍكر عمى األهد البعيد ،هع اكتفائٍا بتفسير

التأثير اآلىي ،2هف ٌذا الهىطمؽ اىطمؽ ركاد الىظرية الجديدة هف االىتقادات الهكجٍة لىظرية
التأثير الهحدكد باعتبارٌا فرضيات يهكف العهؿ عميٍا.

غير أف ٌذا اإلسٍاـ الىظرم كقع في التقميؿ هف التأثيرات التي تحدثٍا كسائؿ االتصاؿ

الجهاٌيرية في الجهٍكر ،خاصة في بعض الظركؼ التي تكفر لكسائؿ اإلعبلـ الهىاخ الهبلئـ
الذم يهكىٍا هف السيطرة عمى الهعمكهة كتسيير الهضهكف في اتجاي هف يهمؾ الهعمكهة يهمؾ
القكة التي تسهح لً بالتأثير في تكجٍات الهتمقي ،خاصة إذا كاىت الهعمكهة تتكفر هف خبلؿ

هصادر هحدكدة.

إف الهبلحظ لكؿ ٌذي الىظريات التي تدرس في هختمؼ أطكار التعميـ العالي الهتخصص في

عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،يمحظ بصكرة جمية أىٍا بىيت عمى افتراضات كليدة سياقات غربية،
سكاء أتعمؽ األهر بالهجتهع األهريكي الذم كاف هٍدا لمعديد هف الدراسات اإلعبلهية كاالتصالية

 1عزي عبد الرحمن وآخرون :المرجع نفسه،ص .70
 2عزٌز لعبان  :نفس المرجع السابق ،ص .30
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هف خبلؿ تبىيً لمتيار األهبريقي البراغهاتي كاحتضاىً لمركاد التيار الىقدم ،أك تعمؽ األهر

بالهجتهع األكركبيٌ ،ذا األخير الذم ال يهكف فٍـ الهجتهع الجهاٌيرم كالىظريات التي ارتبطت

بً ،كها حهمتً الهيديا إال هف خبلؿ فٍهً ،هع تغيير لمدراسات التي قاـ بٍا العرب أك عمى األقؿ

الطبلب العرب الذيف كاف لٍـ الحظ في التككيف بكبريات الجاهعات األكربية كاألهريكية.

كها أف الهبلحظ لٍذي األبحاث التي ىالت الحظ الكبير هف االٌتهاـ هف طرؼ الباحثيف العرب،
تعهـ ها حصمت عميً هف ىتائج في دراسات لسياقات كأىساؽ غربية عمى باقي السياقات ،دكف

األخذ بعيف االعتبار االختبلفات الكاهىة في ٌذي السياقات ،خاصة عمى الهستكل الديىي ،التىشئة
االجتهاعية كالعبلقات بيف البىيات االجتهاعية الهككىة لمبىاء العاـ الهتهثؿ في الهجتهع.

ثالثا :تاريخ نظريات االتصاؿ

إف الهتتبع لتاريخ ىظريات االتصاؿ ،يصؿ إلى أف تطكر الىظريات االتصالية كاف هتزاهىا هع

التطكر الحاصؿ في األبحاث اإلعبلهية ،كها تزاهف ذلؾ هع تطكير العديد هف الىهاذج
االتصالية ،الهبىية عمى أساس هسارات هتككىة هف هجهكعة هف األطراؼ هف هرسؿ كهتمقي
كهجهكعة كسائط تتراكح بيف الكسائط الهادية الهتهثمة في الشؽ التقىي ككسائط ال هادية هتهثمة

في الرسائؿ كالسياقات التي تتبادؿ كتقع ضهىٍا العهمية االتصالية.

لقد شهمت عهمية البحث كٌىدسة الىهاذج الخاصة بالعهمية االتصالية كؿ هستكيات االتصاؿ ،هف
الذاتي إلى الشخصي ،فالجهعي كالجهاٌيرمٌ ،ذا األخير ٌك الذم سيطر عمى البحث اإلعبلهي
االتصالي في البدايات األكلى ،كحتى بالىسبة إلى الباحثيف الهتأخريف ،خاصة في إطار دراسة

التأثيرات الهترتبة عف الكسائؿ اإلعبلهية عمى اختبلفٍا كالهضاهيف اإلعبلهية عمى تىكعٍا كتىكع
فئات الجهٍكر الذم تستٍدفً.

تعتبر عبلقة الباحث العربي بالتىظير في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ عبلقة تشتت الهرجعية البحثية
كاالبتعاد عف السياؽ كتأثيراتً ،فالعرب في الكثير هف الحاالت كاىكا يمجؤكف إلى ىقد ها تكفر هف

ىظريات غربية ،كٌذا ها يظٍر جميا في الهىاٌج كالبراهج التدريسية في هختمؼ الجاهعات العربية
كالتي تبىى عمى العرض (هىاقشة الىظرية كاالفتراضات كالىتائج) ثـ تسير إلى الىقد الذم ال يعتبر

آلية لتجديد الهعارؼ حسب عزم عبد الرحهف.1

عرؼ الباحثكف الغربيكف تطكرات عديدة لىظرية االتصاؿ ،فقد تعددت الدراسات في السياؽ

الغربي ،2هتكصمة إلى ىتائج ٌىدسة عهمية االتصاؿ كبىت هعالهً الىظرية ،فكاىت البداية هع

تياريف أساسيف ،تيار ىقدم ،أىبىى طرحً عمى الفكر الفمسفي الهعقد ،كتيار أهريقي براغهاتي بىا

 1عزي عبد الرحمن  :دراسات فً نظرٌة االتصال ،نحو فكر إعالمً متمٌز ،المرجع السابق ،ص.6
 2مفهوم السٌاق الغربً فً بحوث االتصال ٌشٌر بدرجة كبٌرة إلى البحوث فً الجامعات األمرٌكٌة والتً درست
أساسا المجتمع األمرٌكً ،لكنه ال ٌقضً من جهة أخرى الحقل األوربً الذي كان اهتمامه متأخرا على الرغم من
أن العدٌد من الباحثٌن األوربٌٌن طوروا أفكارهم مفاهٌمهم من خالل االحتكاك بالجامعات األمرٌكٌة.
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أطركحاتً عمى الكاقعية االجتهاعية كدكر الجاهعات كهراكز البحث في اإلسٍاـ في حركية

الهجتهع.

رابعا :السياقات العامة لإلنتاج النظري في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
تعتبر الىظرية شبكة هف الهفاٌيـ التي تكلدت عف دراسة جزء هف الهجتهع في حركيتً أك أحد

بىياتً الثابتة ،األهر الذم ال يخرج الطرح الفكرم عف تأثيرات السياؽ االجتهاعي بهختمؼ
هقارباتً ،كحقؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ٌك حقؿ غربي بالدرجة األكلى كىظرياتً خاصة الكبلسيكية
هىٍا لـ تخرج عف الفمسفة الغربية في هختمؼ تطكراتٍا كعف هىاٌج الفكر الغربي عمى اختبلؼ

تجمياتً.

إف الدارس لحقؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،يظٍر لً جميا حجـ اإلسٍاـ الغربي في بىاء الىظرية
االتصالية ،فعزم عبد الرحهف لها تحدث عف التككيف اإلعبلهي 1كأشار إلى تشبع طمبة الجذع
الهشترؾ بالفكر الغربي كطرح اآلباء األكائؿ لعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ لـ يكف يشخص كضعية

اجتهاعية يعيشٍا فاعبل اجتهاعيا هعزكال عف تأثيرات السياؽ كههارسات الفاعميف االجتهاعييف
اآلخريف ،بؿ قدـ تشخيصا كاضحا لبىية التككيف في الجاهعة الجزائرية آىذاؾ ،كتأثير ذلؾ عمى

ىهط التفكير كىتائجٍا عمى الفكر ضهف عىصر الزهف.

هف ٌىا كاف أساس التراث الىظرم الخاص بعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ هىتجا غربيا خالصا ،دارسا

لكضعيات اجتهاعية كسياقات غربية ،حتى كاف كاف في الكثير هف الحاالت كعمى الرغـ هف
تقديهً لىظرة هىٍجية عهيقة كطرح فكرم ،إال أىً يخمكا في الكقت ذاتً هف طرح هرجعي فكرم

كاضح ،بؿ تأثر بالبحكث اإلهبريقية الهدعكهة هف الرأسهاؿ الغربي ،هع ها يتركً ذلؾ هف

اختبلالت كتأثيرات عمى البحث العمهي ،إال أىىا ال يهكف أف ىجزـ باتجاي التأثير في ٌذا الهقاـ

ألىً ليس هف هجاؿ دراستىا.

ٌذا الكبلـ ال يجعؿ هف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ عمها غربيا خالصا ،بؿ كاف إلى حيف ،حيث

كاف الباحث العربي في الهرحمة األكلى يعهؿ عمى ىقؿ ٌذا الفكر الىظرم ىقبل حرفيا في إطار

سياس ة التمقيف التي عرفتٍا الجاهعات العربية في كقت سابؽ ،إال أف العديد هف العكاهؿ الهتعمقة
بالبىية االجتهاعية في الهجتهع العربي حكلت الباحث العربي هف الىقؿ إلى اإلسٍاـ الفعمي ،لكف

األهر الذم يطرح ٌىا ٌك عدـ اإلشارة إلى هشاركة الباحث العربي في التأسيس لمفكر االتصالي،

الكبلـ ٌىا عف العديد هف الباحثيف الذيف تشبعكا هف الفكر الغربي ضهف سياقً الحقيقي هف

 1أنظر فً هذا المجال :عزي عبد الرحمن :التكوٌن اإلعالمً والمتصورات المرجعٌة ،دراسة حالة مٌدانٌة ،فً
المجلة الجزائرٌة لالتصال ،العدد  ،3559 ،30ص ص .10-7
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خبلؿ التككيف في هختمؼ الجاهعات الغربية ،كقد ظٍرت إسٍاهاتٍـ بعد العكدة ،كلىا ٌىا أف

ىذكر دراسات عزم عبد الرحهف ،1عكاطؼ عبد الرحهف ،جيٍاف أحهد رشتي كغيرٌـ كثير.

كلعؿ هف أبرز اآلليات التي ساٌهت في تحدث ىظرية االتصاؿ لمغة العربية ،عاهؿ الترجهة،
حيث عهمت العديد هف الدكؿ العربية عمى تشجيع الترجهة لىقؿ الهعارؼ الغربية إلى الحقؿ

الهعرفي العربي ،إال أف بعض الترجهات عهمت عمى ىقؿ الهعارؼ ضهف سياقاتٍا التي أىتجت

ضهىٍا ،كٌك أهر ال يهكف تجىيبً الصكاب ،غير أف العديد هف الباحثيف عهمكا عمى استىطاؽ
الىص الغربي هف خبلؿ ترجهة سياسية لكتب غربية ،اىتشرت بصكرة كبيرة في أكساط الباحثيف

العرب ،كلعؿ هف أبرز اإلسٍاهات ٌىا ىذكر إسٍاهات ىصر الديف العياضي ،رابح صادؽ،2

جيٍاف رشتي ،سعد زٌراف ،3عبد السبلـ رضكاف ،4كغيرٌـ كثير ،كها ال يهكف تجاٌؿ عهميات

التعريب التي قاـ بٍا بعض الباحثيف العرب عمى غرار صبلح عبد اهلل.5

كها أف بعض الباحثيف العرب ساٌهكا بجٍد كبير في تكفير اسٍاهات فعالة في حقؿ اإلعبلـ

كاالتصاؿ ،حيث اهتد إبداعٍـ إلى لغات أجىبية عمى غرار الفرىسية كاإلىجميزية ،هف ٌذا الهىطمؽ
يهكف اإلشارة إلى اإلسٍاـ الكبير ألحهد سميـ الهشارؾ هع لكسياف سفاز " "Lucien Sfezفي
كضع القاهكس الىقدم لعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،حيث يعتبر هرجعا أساسيا في ٌذا التخصص،

كها ال يهكف إغفاؿ اسٍاهات عزم عبد الرحهف كهحهد قيراط كهحهكد إبراقف كعمي قساسية في
تقديـ دراسات إعبلهية ٌاهة في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كبمغات أخرل غير المغة العربية.

خامسا :نظرية الحتمية القمية في اإلعالـ لعزي عبد الرحمف.

تعتبر ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ اإلسٍاـ الىظرم الجمي لباحث عربي في عمكـ اإلعبلـ
كاالتصاؿ ،حيث إىبتت ٌذي الىظرية عمى تراكهات بحثية لباحث عايش الباحثيف في الجاهعات

األهريكية كعرؼ السياقات التي هيزت البحث العمهي في ٌذا التخصص عف قرب ،ليعايش

بعدٌا سياقا هختمفا أعاد اكتشافً هستغربا كها قاؿ بعد عكدتً إلى الجزائر.

تىطمؽ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ هف اعتبار الحتهية هتغي ار يتـ هف خبللً تفسير أك فٍـ
أم ظاٌرة ،لتصبح القيهة الهتغير الرئيس في تحديد هعالـ ٌذي الىظرية ،بيىها الظاٌرة التي
تدرسٍا فٍي هجهمة في اإلعبلـ كاالتصاؿ ،هع هختمؼ الظكاٌر التي ارتبطت بٍذا الحقؿ

الهعرفي الذم يكصؿ باعتباري عمها قائها بذاتً كهتشعبا هف حيث هقارباتً كآبائً الهؤسسيف.

 1عزي عبد الرحمن ٌعتبر عالمة فارقة فً هذه الفئة والذي تجاوز الكتابة حول اإلنتاج الغربً مسبوغا بالسٌاق
العربً إلى اإلسهام الفعلً فً التنظٌر من خالل نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة.
 2رابح صادق ونصر الدٌن العٌاضً ترجما كتابا عرف رواجا كبٌرا فً أوساط الباحثٌن :تارٌخ نظرٌة االتصال
من تألٌف أرمان ومٌشال ماتالر.
 3مترجم كتاب بناء حضارة جدٌدة أللفن توفلر
 4مترجم كتاب المتالعبون بالعقول لهاربرت شٌلر.
 5قام بتعرٌب كتاب :أشكال الصراعات المقبلة ،حضارة المعلومات وما قبلها ،أللفن وهاٌدي توفلر.
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هف ٌىا فإف الحتهية القيهية جاءت بيف الحتهيات التي عرفٍا البحث اإلعبلهكاتصالي ،فٍي
تىطمؽ في تفسيرٌا لمظكاٌر اإلعبلهية أك أحد عىاصرٌا هف خياؿ تطبيؽ هقياس هدل القرب أك

البعد هف القيهة ،1بيىها تككف الهتغيرات األخرل فالفعؿ االجتهاعي كالتاريخي كاالقتصادم
هتغيرات هكهمة كشارحة.

يقسـ عزم عبد الرحهف تاريخ ىظرية الحتهية القيهية م اإلعبلـ إلى أربعة هراحؿ ،حيث بدأ

التأسيس لىظرية الحتهية القيهية بداية هف سىة  ،1989حيث شارؾ هؤسس الىظرية في الهمتقى

العالهي الثالث كالعشركف لمفكر اإلسبلهي بتبسة بهداخمة " اإلعبلـ اإلسبلهي :تعثر الرسالة في
عصر الكسيمة" ،كٌي الهداخمة التي اعتبرت هف طرؼ الركاد األكائؿ بهثابة الحجر األساس

لهشركع تىظيرم ضخـ ،بدأت هعالهً تترسـ كتتضح خبلؿ السىكات األخيرة.

جاءت ٌذي الىظرية هعارضة لىظرية هاكمكٌاف الهختصرة في الرسالة في الكسيمة ،ليتـ االىتقاؿ

بعدٌا حسب ىصير بكعمي 2إلى هحكر آخر جاء هف خبلؿ كتابات كاسٍاهات الهفكر عزم عبد
الرحهف "الرسالة ٌي القيـ" ،أم أف يككف االتصاؿ حاهبل دائها لمقيـ الثقافية كالركحية التي تدفع

باإلىساف كالهجتهع إلى االرتقاء كالسهك.3

ثـ هرت الىظرية إلى هرحمة االىتشار هف خبلؿ تبىي العديد هف الباحثيف لٍا عمى غرار ىصير

بكعمي كالسعيد بكهعيزة ،حيث كاف لٍها الدكر الكبير في ٌذي الهرحمة ،بؿ صبحت هحؿ العديد

هف الدراسات في هرحمة ها بعد التدرج ،لتأتي الهرحمة الثالثة الهتهثمة في تكليد شبكة الهفاٌيـ

الجديدة ،كلع ؿ ها حهمً كتاب اإلعبلـ كتفكؾ البىيات القيهية في الهىطقة العربية هف هفاٌيـ عمى
غرار الزهف اإلعبلهي ،الزهف االجتهاعي ،الخكؼ كالعىؼ ،الرأسهاؿ الرهزم ،عىؼ المساف

كالكتمة اإليهاىية ،كغيرٌا هف الهفاٌيـ التي شكمت األساسات القكية ألكؿ إسٍاـ ىظرم يأخذ

السياؽ العربي كالثقافة العربية بعيف االعتبار ،خاصة كأىً يتخذ هف القرآف كالسىة هصد ار ألفكاري،
دكف إغفاؿ الهرجعيات الفكرية الهعركفة في الحقؿ العربي عمى غرار الكرتبلىي كالىكرسي كابف

خمدكف كهالؾ ابف ىبي.

تعتبر ٌذي الىظرية اإلسٍاـ الفعمي العربي الكحيد ،فعمى الرغـ هف إسٍاـ العديد هف الباحثيف
العرب في البىاء الىظرم لعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ في الهجتهع الغربي ،إال أىٍـ بقكا عمى الٍاهش
في االعتراؼ بأعهالٍـ ،قبؿ أف يعكد عزم عبد الرحهف إلى الجزائر كيتبىى فكرة بىاء ىظريتً

الخاصة ،حيث حصؿ عمى اعتراؼ حتى الباحثيف في الكاليات الهتحدة األهريكية.

 1عزي عبد الرحمن  :دعوة إلى فهم نظرٌة الحتمٌة القمٌة فً اإلعالم ،الدار المتوسطٌة للنشر ،تونس ،ط،3
 ،1033ص.5
ٌ 2عتبر من المؤسسن األوائل لهذه النظرٌة وساهم كثٌرا فً نشرها من خالل كتاباته.
 3نصٌر بوعلً  :اإلعالم والقٌم ،قراءة فً نظرٌة المفكر الجزائري عزي عبد الرحمن ،دار الهدى ،الجزائر،
 ،1009ص .76
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في ٌذا اإلطار ،لـ يقتصر إسٍاـ الهفكر عزم عبد الرحهف صاحب البذرة األكلى لٍذي الىظرية

كاآلباء األكائؿ لٍا عمى تقديـ طرح جديد في ىظريات االتصاؿ ،بؿ اهتد تفكيرٌـ إلى تقديـ شبكة

هف الهفاٌيـ التي تؤثث لٍذا الطرح تأسيسا لهفٍكـ الىظرية التي تعتبر شبكة هف الهصطمحات

كالتعريفات كاالفتراضات التي لٍا عبلقة ببعضٍا البعض ،كالتي تقترح رؤية هىظهة لمظاٌرة

بٍدؼ عرضٍا كالتىبؤ بهظاٌرٌا.1

كها أف ىظرية الحتهية القيهية اإلعبلهية ٌي ىتاج تفكير عربي خالص ،حتى كاف استفاد في
الهراحؿ األكلى عمى الهىاٌج العمهية الغربية ،إال أف صاحب الىظرية قدـ هىٍجية جديدة ضهىٍا

كتاب "هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ" ،حيث يقكؿ في هقدهة الكتاب "ٌذا الهؤلؼ ليس كتابا
عف الهىاٌج أك األساليب الهألكفة في حقؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،فٍذي هكجكدة بالمغة اإلىجميزية

بشكؿ كاؼ ،كيكجد في الهراجع بالمغة العربية في الهكضكع ها يكفي بالغرضٌ...ذا الهؤلؼ

يطرح هىٍجية هغايرة تهاشيا هع ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ،كيهكف تسهيتٍا بهىٍجية

الحتهية القيهية في اإلعبلـ" ،2هقدها هف خبللً أيضا هقياسا جديدا لدراسة الهكاضيع هف زاكية
حضكر القيـ في هختمؼ الهكاضيع الهتعمقة باإلعبلـ كاالتصاؿ كهختمؼ عىاصر العهمية

االتصالية.3

تعتبر ىظرية الحتهية في اإلعبلـ ،هسار يسهح لمباحث العربي عمى اختبلؼ هستكياتً كتكجٍاتً

الفكرية عمى التكاجد هف خبلؿ هكاضيع كدراسات ضهف بىائي القاعدة الىظرية لعمكـ اإلعبلـ

كاالتصاؿ ،فٍك هسار اىطمؽ هف ىقد الفكر الغربي كهىٍجياتً إلى حقؿ عربي لديً تراث يهكف أف

يؤسس لزاكية تفسير كتحميؿ هجهكعة هف الظكاٌر اإلعبلهية كاالتصالية الهطركحة ضهف السياؽ

العربي اإلسبلهيٌ ،ذا الطرح الهغيب هف البىاء الىظرم لحقؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ.

تعتبر هسألة المغة هف بيف الهسائؿ الٍاهة التي أدت إلى اىتشار الىظرية ضهف السياقات الغربية،
حيث كاف لكتابات هؤسسيٍا بالمغات األجىبية خاصة اإلىجميزية األثر الكبير في ىشر الىظرية

خارج إطارٌا التي ىضجت فيً ،كها أف الهكاضيع الهطركحة شكمت اٌتهاـ الباحثيف الشباب

الذيف أسسكا لهحاكر دراسات حديثة تىطمؽ هف هفاٌيـ الىظرية كأطرٌا الهىٍجية في تفسير

هجهكعة هف الظكاٌر اإلعبلهية كاالتصالية.

 1مورٌس أنجرس :منهجٌة البحث فً العلوم اإلنسانٌة ،تدرٌبات عملٌة ،تر بوزٌد صحراوي وآخرون ،دار
القصبة ،الجزائر ،1008 ،ص.97
 2عزي عبد الرحمن :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ،الدار المتوسطٌة للنشر ،تونس ،1031 ،ص .7
 3مقٌاس "ع س ن" وهو أداة منهجٌة خاصة بنظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالمٌ ،شٌر كل حرف إلى مؤسس من
المؤسسٌن األوائل للنظرٌة ،وهم عزي عبد الرحمن ،السعٌد بومعٌزة ،نصٌر بوعلً.
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خاتمة
اىطبلقا هها سبؽ ،يعد اعتبار عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ بتعدد هكاضيعٍا كاختبلؼ هقارباتٍا
كهىاٌجٍا إىتاجا غربيا خالصا ،هف الحقائؽ الثابتة التي استهرت في الزهف إلى حيف ،حيث

حهمت العشريتيف األخيرتيف هف القرف الهاضي بذكر إسٍاـ عربي في بىاء القاعدة الىظرية لٍذي

العمكـ التي كاىت حديثة االعتراؼ بٍا ،قبؿ أف تحهؿ العشرية األكلى هف القرف الحالي اىتشا ار

كاسعا ألفكار عزم عبد الرحهف ككككبة هف الباحثيف في هختمؼ الجاهعات العربية.

ٌذا الكبلـ ال يعىي أف الباحث العربي لـ يكف لً إسٍاهات هف قبؿ ،سكاء هف خبلؿ الترجهة أك
إجراء بحكث حكؿ هكاضيع هختمفة ،لكىٍا كاىت دائها عمى الٍاهش ،أك عمى األقؿ كاىت عبارة

عف إسقاطات لىظريات غربية عمى سياقات عربية هختمفة هف حيث السياؽ كتأثيراتً ،أك حتى

ىقدا لئلىتاج الفكرم الغربي دكف تقديـ الجديد ،لتأتي ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ لتجسيد

إسٍاهات العرب في ٌذا التخصص العمهي الهتشعب ،لكف ٌذي الهرة ليست هف خبلؿ دراسات
لباحثيف في الغرب ،بؿ لباحثيف اتخذكا هف السياؽ كالكاقع العربي هىطمقا لدراساتٍـ ،هستغميف في

ذلؾ الهىاٌج الغربية كهستعيىيف بالهرجعيات العربية في تفسير ىتائج الدراسات التي تراكهت هف
حيث الكـ بدأت تتحسف هف حيث الىكع كاالىتشار بيف الباحثيف الشباب.
 اليوامش و المراجع :

 .1عزم عبد الرحهف  :دراسات في ىظرية االتصاؿ ،ىحك فكر إعبلهي هتهيز ،هركز دراسات
الكحدة العربية ،ط ،1لبىاف ،2003 ،ص .7

.2

; Dominique Wolton : penser la communication ;Ed Flammarion

.3

Philippe Cabin et autres : la communication ; Etat de savoir ; Ed

Paris :1997 ; pp 83-84.

sciences humaines : Auxerre ; 1998.p50.

 .4هي العبد اهلل :إشكاليات عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كاىعكاساتٍا عمى كاقع األبحاث العربية ،في
ثكرة الصكرة  ،الهشٍد اإلعبلهي كفضاء الكاقع ،سمسمة كتب الهستقبؿ العربي ،هركز دراسات

الكحدة العربية ،ط ،1بيركت ،2007،ص.77
.5

Judith Lazar : la sociologie de la communication de mass ; Ed

Armand colin ; Paris.1991 ; P143.

 .6عزيز لعباف :كسائؿ اإلعبلـ كالهجتهع ،إشكالية التأثير :هف األثر الهؤكد إلى األثر
الهحتهؿ ،في هجمة الكسيط لمدراسات اإلعبلهية ،دار ٌكهة ،الجزائر ،2006 ،ص.7

 .7جيٍاف رشتي  :األسس العمهية لىظريات اإلعبلـ ،دار الفكر العربي ،القاٌرة،1994 ،
ص.16

181

 .8عزم عبد الرحهف كآخركف  :عالـ االتصاؿ ،ديكاف الهطبكعات الجاهعية ،الجزائر،
 ،1992ص.39

 .9أىظر في ٌذا الهجاؿ :عزم عبد الرحهف :التككيف اإلعبلهي كالهتصكرات الهرجعية،

دراسة حالة هيداىية ،في الهجمة الجزائرية لبلتصاؿ ،العدد  ،1995 ،10ص ص -7
.30

 .10رابح صادؽ كىصر الديف العياضي ترجها كتابا عرؼ ركاجا كبي ار في أكساط الباحثيف:
تاريخ ىظرية االتصاؿ هف تأليؼ أرهاف كهيشاؿ هاتبلر.

 .11عزم عبد الرحهف  :دعكة إلى فٍـ ىظرية الحتهية القهية في اإلعبلـ ،الدار الهتكسطية
لمىشر ،تكىس ،ط ،2011 ،1ص.9

 .12ىصير بكعمي  :اإلعبلـ كالقيـ ،قراءة في ىظرية الهفكر الجزائرم عزم عبد الرحهف ،دار
الٍدل ،الجزائر ،2005 ،ص .48

 .13هكريس أىجرس :هىٍجية البحث في العمكـ اإلىساىية ،تدريبات عهمية ،تر بكزيد صحراكم
كآخركف ،دار القصبة ،الجزائر ،2006 ،ص.54

 .14عزم عبد الرحهف :هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ،الدار الهتكسطية لمىشر ،تكىس،
 ،2013ص .7

182

