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حضور اإلله في النظريات اإلعالمية الحديثة:
رصد في المظاهر والممارسات البحثية

هشام المكي)*(

ــث  ــدو مــن املفاجــئ للبعــض الحدي ــد يب ق

النظريــات  مجــال  دينيــة يف  رؤيــة  عــن 

اإلعالميــة، وذلــك لســببن عــى األقــل: األول، 

ــم  ــن العل ــل ب ــذي يفص ــائد ال ــور الس التص

التعــارض، يف  إىل درجــة  والديــن  الغــريب 

اســتحضار للســياق التاريخــي لنشــأة العلــوم 

الغربيــة؛ والثــاين، يرتبــط بخصوصيــة املجــال 

اإلعالمــي الــذي يظهــر واقعــه الفعــي بعــدا 

درجــة  إىل  الدينــي،  الســياق  عــن  كبــرا 

الدينيــة.  للقيــم  نقيضــة  قيــم  تكريــس 

ـــك:  ـــس ذل ـــر عك ـــر يظه ـــع األم ـــر أن واق غ

فالرؤيـــة الدينيـــة املســـيحية حـــارضة بصـــورة 

)*( جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، املغرب.

الربيد اإللكرتوين:

hich.elmakki@gmail.com
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ــة،  ــة الحديثـ ــات اإلعالميـ ــة يف النظريـ الفتـ

أو  اإلبســـتمولوجي،  املســـتوى  يف  ســـواء 

وقـــد  البحثيـــة.  املامرســـة  مســـتوى  يف 

ــة  ــة التثليثيـ ــاب يف البنيـ ــا أرتـ ــت دامئـ كنـ

ــتقبل(،  ــالة - مسـ ــل - رسـ ــال )مرسـ لالتصـ

ـــي  ـــور التثليث ـــا باملنظ ـــن عالقته ـــاءل ع وأتس

ـــة  ـــاد بني ـــن إيج ـــن املمك ـــل م ـــي، وه الدين

ـــه  ـــتغلت علي ـــا اش ـــو م ـــرى، وه ـــة أخ اتصالي

يف ســـياق آخـــر))( فكيـــف تحـــر الرؤيـــة 

ــيحية يف اإلعـــالم الحديـــث؟ ــة املسـ الدينيـ

األنظمــة األساســية لنمــاذج االتصال 
الجماهيري:

ــال الجامهـــري  ترتـــد كل نظريـــات االتصـ

الحديـــث )بـــدءا مـــن القـــرن العريـــن( 

ــاذج  ــن منــــ ــات مـ ــالث مجموعـــــ إىل ثـ

االتصـــال، تعكــــــس التطــــــور التاريخـــي 

ـــات  ـــن مجموع ـــال، وتتضم ـــات االتص لنظري

ـــة؛  ـــة، والتبادلي ـــة، والتفاعلي ـــامذج الخطي الن

ــام  ــن نظـ ــة عـ ــرب كل مجموعـ ــث تعـ حيـ

ــتمولوجي مســتــــقـــــل ومتميـــز. إبســــ

ــت  ــه اقرتح ــي، وفي ــال اإلعالم ــم االتص ــي يف قي ــد بحث أقص  )((

ــم املروجــة  ــاد خمســة لدراســة القي ــدا ذا أبع مقياســا جدي

إعالميــا. انظــر: هشــام املــي، االتصــال الجاهــريي وســؤال 

القيــم: دراســة يف النظريــات املؤسســة، بــروت، لبنــان، 

ــر )6)0)(. ــات، ط)، يناي ــوث والدراس ــاء للبح ــز من مرك

وميكـــن أن أحـــدد هـــذه األنظمة كـــا ييل:)))

النماذج الخطية:

ــة  ــال ملرحل ــة لالتص ــامذج الخطي ــؤرخ الن ت

االتصــال  لوســائل  القويــة  التأثــرات 

ــدت  ــي امت ــة الت ــي املرحل ــري، وه الجامه

ــة  ــن، إىل نهاي ــرن العري ــات الق ــن بداي م

األربعينيــات منــه، بعــد أن وضعــت الحــرب 

ســاد  حيــث  أوزارهــا.  الثانيــة  العامليــة 

اإلميــان خــالل هــذه املرحلــة، بالتأثــر القوي 

ــائل االتصــال الجامهــري يف  والحتمــي لوس

جمهورهــا. وهــو اإلميــان الــذي انعكــس 

فركــزت  االتصــال،  منــاذج  عــى  أيضــا 

باعتبــاره  املرســل،  عــى  النــامذج  هــذه 

االتصــال،  عمليــة  يف  األســايس  الفاعــل 

االتصــال،  عمليــة  يطلــق  الــذي  فهــو 

وهــو الــذي يصنــع الرســالة، ثــم يقــوم 

ــرد  ــل مج ــذي ميث ــتقبل ال ــالها إىل املس بإرس

متلــق ســلبي لرســائل االتصــال، ينحــر 

بهــا. والتأثــر  الرســائل  اســتقبال  دوره يف 

ورغـــم االختالفـــات بـــن منـــاذج االتصـــال 

يف تلـــك املرحلـــة، فإنهـــا كانـــت تتفـــق 

االتصــال  نظريــات  كل  انتــامء  أدلــة  عــى  للوقــوف   )((

ــاليث، يراجــع  ــث إىل ذلــك التقســيم الث الجامهــري الحدي

كتابنــا: هشــام املــي، االتصــال الجاهــريي وســؤال القيــم: 

دراســة يف النظريــات املؤسســة، مرجــع ســابق.



| 132133 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

يف بنيتهـــا الخطيـــة، التـــي تتضمـــن ثالثـــة 

والرســـالة،  املرســـل،  أساســـية:  عنـــارص 

واملســـتقبل، كـــام تتفـــق أيضـــا يف ســـر 

عمليـــة االتصـــال يف اتجـــاه واحـــد، وهـــو 

مـــا نلمســـه يف الســـهم األحـــادي االتجـــاه، 

ـــل  ـــل، ليص ـــن املرس ـــا م ـــق دامئ ـــذي ينطل ال

إىل املســـتقبل، مـــرورا بالرســـالة طبعـــا. 

ـــي،  ـــي خط ـــوذج ميكاني ـــام من ـــا أم ـــا هن إنن

يـــربز عنـــارص عمليـــة االتصـــال ويجزئهـــا، 

وهـــي عنـــارص ال تتداخـــل: فاملرســـل فـــرد 

أو ذات فاعلـــة، يرســـل رســـالة مســـتقلة 

عنـــه، إىل مرســـل آخـــر متاميـــز عنـــه.

النماذج التفاعلية:

تــؤرخ النــامذج التفاعليــة ملرحلتــي التأثرات 

االتصــال  لوســائل  واملعتدلــة  املحــدودة 

ــدءا  ــا ب ــا يتحــدد زمني الجامهــري، وهــو م

مــن خمســينيات القــرن املــايض. حيــث 

ــام  ــة أم ــرات القوي ــة التأث ــت فرضي تراجع

ــي  ــددة الت ــل املتع ــن بالعوام ــي الباحث وع

تتحكــم يف درجــة التأثــر. وهنــا ســينظر 

الباحثــون إىل جمهــور وســائل االتصــال عــى 

ــى  ــدرة ع ــه الق ــيط، أي ل ــور نش ــه جمه أن

انتقــاء مــا يالمئــه مــن رســائل االتصــال، 

كــام أن اســتعداداته النفســية والثقافيــة 

ــدد  ــة تح ــل رئيس ــد عوام ــة تع واالجتامعي

درجــة تأثــره؛ هــذا باإلضافــة إىل أن للجمهور 

االتصــال  انتظاراتــه مــن وســائل  بــدوره 

الجامهــري، وحاجياتــه التــي تتحكم يف منط 

اســتعامله لوســائل االتصــال الجامهــري.

هــذا الجمهــور النشــيط والفاعــل، ســيظهر 

يف منــاذج االتصــال بإضافــة عنــر التغذيــة 

الراجعــة )Feed back(، وهــذا يعنــي أن 

املرســل إذا أراد لرســالته أن تؤثــر يف املتلقي، 

فمــن الــروري أن يتلقــى إشــارات معينــة 

ــف  ــة كي ــن معرف ــه م ــتقبل، متكن ــن املس م

تلقــى املرســل إليــه رســائله، ودرجــة فهمــه 

لهــا، ومــدى توفــر ســياق مشــرتك بينهــام... 

ومنــاذج االتصــال يف هــذه املرحلــة متعــددة، 

منهــا مــا ركــز عــى إبــراز الطابــع التفاعــي 

لعمليــة االتصــال، ومنهــا مــا ركــز عــى إبــراز 

ــر املحــدود لرســائل االتصــال، وربطــه  التأث

بــروط معينــة، غــر أن الجامــع بينهــا عــى 

ــه  ــال بوصف ــربز االتص ــا ت ــو أنه ــا ه تعدده

عمليــة، أي إنهــا تركــز عــى العنــارص التــي 

»تشــغل« االتصــال وتجعلــه عمليــة فاعلــة.

النماذج التبادلية:

ترتبـط منـاذج االتصـال التبادليـة مبجموعـة 

مـن األبحـاث والدراسـات التـي أجريت بدءا 

الباحثـون  تجـاوز  السـبعينيات، حيـث  مـن 

املؤثـر  املرسـل  حـول  التقليديـة«  »األفـكار 
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مـن جهة، واملسـتقبل السـلبي، أو املسـتقبل 

املتفاعـل مـن خـالل التغذيـة الراجعـة مـن 

جهـة ثانيـة... إذ سـرتكز النـامذج هـذه املـرة 

السـياق  يف  االتصـال  عمليـة  تعقـد  عـى 

االتصـال:  أطـراف  عـى  وليـس  االجتامعـي، 

سـتطرح  بحيـث  واملسـتقبل.  املرسـل 

سـيناريوهات جديـدة تبحـث يف كيفية عمل 

االتصال، والعنارص املتدخلة فيه، والسـياقات 

يفعـل  أو  فيهـا  يتأطـر  التـي  االجتامعيـة 

فيهـا.. هكـذا أصبـح الحديـث عـن االتصـال 

اآلن باعتبـاره سـرورة اجتامعيـة مرتسـخة يف 

عمـق املجتمع، سـواء عـى املسـتوى األرسي 

العالئقـي  أو  اإلعالمـي  أو  املؤسسـايت  أو 

عمومـا. وأصبـح الرهـان قامئـا عـى محاولـة 

فهـم هـذه السـرورة، وإمكاناتهـا املحتملـة، 

ممكـن. حـد  أقـى  إىل  تفعيلهـا  وسـبل 

وليــس املقصــود بلفــظ التبادليــة، تبــادل 

األدوار بــن املرســل واملســتقبل؛ ألن هــذا 

النــامذج  خصائــص  مــن  يعتــرب  األمــر 

التفاعليــة التــي تعكــس تفاعــل املرســل 

واملســتقبل، بحيــث يصبــح املســتقبل مرســال 

حــن تصــدر عنــه تغذيــة راجعــة، يســتقبلها 

املرســل )الــذي يتموقــع حينهــا كمســتقبل(، 

ــك  ــوء تل ــى ض ــة ع ــائله الالحق ــدد رس ليح

ــة،  ــامذج التبادلي ــا الن ــدة. أم ــة املرت التغذي

واملســتقبل  املرســل  معهــا  فيختفــي 

ــاوب،  ــايئ متن ــار كهرب ــل تي ــام، مث بشــكل ت

الحديــث عــن قطــب  يســتقيم معــه  ال 

موجــب وآخــر ســالب، إذ إن كل قطــب 

مــن قطبــي املقبــس هــو يف اللحظــة نفســها 

موجــب وســالب، يف تبــادل جــد رسيــع! 

مــن هــذا املنطلــق، مل نعــد نتحــدث يف هذه 

النــامذج عــن مرســل ومســتقبل متاميزيــن، 

ــا  ــح فيه ــال، يصب ــة االتص ــالن يف عملي يدخ

تغذيــة  يرســل  املســتقبل مرســال حينــام 

مرتــدة عــام تلقــاه مــن رســائل املرســل. 

بــل مل يعــد هنــاك أي متييــز أصــال بــن 

املســتقبل واملرســل، فــكال الطرفــن مرســل/

مســتقبل بشــكل متزامــن، يربــط بينهــام 

االتصــال، ومُيَّكنهــم مــن إنتــاج املعــاين وبنــاء 

إنهــم  الســلوكات...  وتعديــل  العالقــات 

أنــاس يربــط بينهــم التواصــل، وهــو تواصــل 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

املجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

الحصيلــة إذن هــي حــدوث خلــط تــام بــن 

املرســل واملســتقبل، يف مجتمــع مفتــوح عى 

التواصــل، وهــو تواصــل دائــم ومســتمر، 

شــخي  بــن  مــا  متعــددة:  أشــكاله 

ومؤسســايت وإعالمــي... وأحيانــا تندمــج كل 

ــدة:  ــة واح ــكال واألدوار يف لحظ ــذه األش ه

فأنــت أمــام شاشــة التلفــاز تتابــع مسلســلك 
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املفضــل، وتعبــث أصابعــك بلوحــة مفاتيــح 

مــا  عــى  لالطــالع  الشــخي  حاســوبك 

فاتــك يف أحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي 

ــرتد  ــول ل ــك املحم ــرن هاتف ــم ي ــهرة، ث الش

االتصــال  مجتمــع  إنــه  االتصــال!  عــى 

املفتــوح بفضــل تطــور تكنولوجيــا االتصــال.. 

ومتواصلـة،  شـاملة  اتصـال  سـرورة  إنهـا 

ميكـن تسـميتها بسـرورة االتصـال املختلـط: 

املبـارش  الشـخي  االتصـال  يختلـط  حيـث 

باإلعالمــــي بالتكـــنولوجـــــي، يف سياقات 

وتجاريـة...  وسياسـية  شخـــصية  مختلفـة: 

تندمـج بشكــل آين داخـل املجتمـع، بحيـث 

تصـــر جـزءا من السلـــوك اليومـي املعقد.

مــن هــذا املنطلــق، مل نعــد نتحــدث يف 

هــذه النــاذج عــن مرســل ومســتقبل 

متايزيــن، يدخــالن يف عمليــة االتصال، 

ــا  ــا املســتقبل مرســال حين ــح فيه يصب

يرســل تغذيــة مرتــدة عــا تلقــاه مــن 

رســائل املرســل. 

االستعارات األساسية لالتصال 
الجماهيري

أفــى البحــث يف مختلــف منــاذج االتصــال، 

إىل حرهــا يف ثالثــة أصنــاف، لــكل صنــف 

الرؤيــة  فــام هــي  مميزاتــه وخصائصــه، 

مــن  نظــام  كل  وراء  الكامنــة  الفلســفية 

ــة  ــا االســتعارات الذهني ــامذج؟ وم هــذه الن

ــا؟  ــوم عليه ــي تق ــية الت األساس

االتصال الخطي واستعارة اآللة

ــا  تتميـــز منـــاذج االتصـــال الخطـــي ببنيتهـ

ــارص  ــة عنـ ــن ثالثـ ــي تتضمـ ــة، التـ الخطيـ

أساســـية: مرســـل ومســـتقبل يتواصـــالن، 

ــام؛ أي  ــة تربطهـ ــاة ماديـ ــالل قنـ ــن خـ مـ

إن املرســـل واملســـتقبل يتبـــادالن الرســـائل 

مـــن خـــالل وســـيط مـــادي. فنحـــن هنـــا 

أمـــام منـــوذج ميكانيـــي خطـــي، يـــربز 

عنـــارص عمليـــة االتصـــال ويجزئهـــا، وهـــي 

عنـــارص ال تتداخـــل: فاملرســـل فـــرد أو 

مســـتقلة  رســـالة  يرســـل  فاعلـــة،  ذات 

ــه.  ــز عنـ ــر متاميـ ــتقبل آخـ ــه، إىل مسـ عنـ

ــا  ــال هنـ ــارص االتصـ ــن عنـ ــر مـ وكل عنـ

املرســـل  الخـــاص:  بوجـــوده  يحتفـــظ 

ــل  ــال، يرسـ ــة االتصـ ــن عمليـ ــل عـ منفصـ

عنـــه،  منفصـــل  مســـتقبل  إىل  رســـالته 

ــة  ــادي منفصلـ ــيط مـ ــاة/ وسـ ــل قنـ بفضـ

عنهـــام معـــا. أمـــا املســـتقبل فخاضـــع، 

ــس  ــال، ليـ ــائل االتصـ ــلبي لرسـ ــق سـ ومتلـ

ـــي  ـــائل الت ـــي الرس ـــوى تلق ـــن دور س ـــه م ل

تصلـــه مـــن خـــالل تلـــك القنـــاة املاديـــة، 
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ـــال،  ـــاح االتص ـــى أن نج ـــا. مبعن ـــان له واإلذع

ــائل،  ــع الرسـ ــذي يصنـ ــل الـ ــن باملرسـ رهـ

ويرســـلها... فيختـــار موضوعهـــا، وشـــكلها، 

ـــا. ـــال أيض ـــة االتص ـــالق« عملي ـــد »إط وموع

وللوقــوف عــى الــدالالت الفلســفية الكامنة 

ــام،  ــي الع ــوذج الخط ــام/ النم ــذا النظ يف ه

أســتعن بالجهــد التحليــي الكبــر الــذي قــام 

 ،)Lucienn Sfez( ســفيز«  »لوســيان  بــه 

وهــو وإن مل يشــتغل عــى النــامذج، إال أنــه 

حــاول البحــث عــن االســتعارات الكــربى 

التــي يشــتغل مــن خاللهــا االتصــال بكافــة 

أنواعــه: اإلعالمــي والتنظيمــي بــل حتى ذلك 

الــذي يتأطــر يف مجــال الــذكاء االصطناعــي.

تعليقــا  نجــده يصــوغ  إليــه،  وبالرجــوع 

ــت  ــا وصف ــع م ــا م ــه متام ــق موضوع يتطاب

بــه منــاذج االتصــال الخطيــة أعــاله، فيقــول: 

التواصــل  نظريتــي  أن  تأكيــد  »ميكننــا 

مييــز  تتزامنــان.  الكالســيكيتن  والتمثــل 

ــاة:  ــام قن ــتقبال تصله التواصــل مرســال ومس

التمثــل  نظريــة  يف  نجــده  تثليــت  هــذا 

ــي  ــامل املوضوع ــز الع ــي متي ــيكية الت الكالس

الواجــب متثلــه، والعــامل املمثّــل بالفعــل، 

يصــل بينهــام وســيط. ويف الحالتــن كلتيهــام، 

متنــح ســلطات كــربى للرابــط املتوســط، 

واإلعالمــي.  الرعــي  املمِثــل  للوســيط، 

ــي  ــي ه ــل التمث ــتعارة التواص ــا أن اس رأين

الــذي  الربــط  هــذا  ولــرح  اآللــة..«.))( 

التواصــل  بــن   )Lucienn Sfez( يقيمــه 

التمثــي،  الديــكاريت  والتصــور  الخطــي 

فاالتصــال  اآللــة:  باســتعارة  بدايــة  أبــدأ 

ــن  ــن متصل ــز ب ــلفت، ميي ــام أس ــي ك الخط

اتصــال  وســيلة  يســتخدمان  منفصلــن، 

أو قنــاة ماديــة لالتصــال، مبعنــى أنهــام 

منفصلــة  اتصــال«  »آلــة  يســتخدمان 

عنهــام، يســتعمالنها كلــام أرادا الدخــول 

يف عمليــة اتصــال. ويبقــى املرســل دامئــا 

ســيد املوقــف، وهــو املتحكــم يف االتصــال.

 Lucienn( وهــي األفــكار التــي تظهــر عنــد

Sfez( يف قوله: »أمام االســتنتاج التكنولوجي، 

نلجــأ إىل خطــاب العقــل، وهنــا أولويــة 

الــذات. يظــل اإلنســان حــرا بصــورة أساســية 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

ترجمــة وتقديــم: مــرح عــي إبراهيــم، ط )، بــروت، لبنــان، 

دار البحــار للطباعــة والنــر، )))0)(، )ص 7)(.

        لقــد اجتهــدت املرتجمــة يف ترجمــة العنــوان األصــي للكتاب، 

 La( »ــن كلمــة واحــدة: »االتصــال ــذي يتكــون فقــط م وال

Communication(، بحيــث أضافــت إليــه عبــارة »عــرب 

وســائل اإلعــالم واإلعــالن«. ويبــدو يل أن هــذا االجتهــاد غــر 

ــب الفلســفية املشــرتكة  ــاب يبحــث يف الجوان ــق، فالكت موف

ــية،  ــة، أو السياس ــواء اإلعالمي ــال: س ــكال االتص ــن كل أش ب

أو األدبيــة، أو الرياضيــة )نظريــة املعلومــات(، أو الــذكاء 

ــة  ــاء برتجم ــن االكتف ــن املستحس ــذا كان م ــي.. ل االصطناع

ــاب يف  ــوان يوحــي بحــر الكت ــوان كــام هــو، بــدل عن العن

موضــوع جــزيئ، يف حــن يناقش الكتــاب مجاالت أوســع منه.



| 136137 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

إزاء التقنيــة. يســتخدمها لكنــه ال يخضــع 

ــب.  ــذي يغل ــو ال ــع« ه ــرف »م ــا. إن ح له

»مــع« التقنيــة، يــؤدي املــرء مهامــه ويبقــى 

بوســيلتها.  فكــر  التــي  النشــاطات  ســيد 

يتعلــق األمــر باســتعارة »آلــة التواصــل« مــع 

العــامل، فاآللــة خارجــة عــن اإلنســان، وهــو 

ــة. )...(  ــوى الطبيع ــم بق ــتخدمها للتحك يس

إن اآللــة يشء. واإلنســان منفصــل عنهــا. 
بهــا...«))( ويتحكــم  يســتخدمها  اإلنســان 

يبــدو أن اســتعارة اآللــة تحيــل بدقــة عــى 

االتصــال الخطــي، حيــث يتــم االعتــامد عــى 

وســائط اتصــال ماديــة، أي إن االتصــال يتــم 

مــن خــالل اســتعامل وســائل تقنيــة، نتذكــر 

ــود  ــس لكل ــي املؤس ــوذج الخط ــا النم معه

ــرايف،  ــال التلغ ــاول االتص ــذي تن ــانون، وال ش

ليمثــل  منوذجــه  اســتلهام  تــم  وكيــف 

واالتصــال  الحقــا..  االتصــال  أشــكال  كل 

الجامهــري نفســه يتــم مــن خــالل وســائط 

ــل عــى  ــة أيضــا، تحي ــة. واســتعارة اآلل تقني

بعضهــا  عــن  االتصــال  عنــارص  اســتقالل 

ــال،  ــة االتص ــتخدم آل ــل يس ــض، فاملرس البع

ــه، لرســل رســالته إىل  كوســيلة مســتقلة عن

 Lucienn( ــا بــه املســتقبل. وهــو مــا يذكرن

Sfez( بقولــه: »يتعلــق األمــر باســتعارة »آلة 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، ) ص 0)(.

التواصــل« مــع العــامل، فاآللــة خارجــة عــن 

اإلنســان، وهــو يســتخدمها للتحكــم بقــوى 

الطبيعــة. اآللــة مجــرد أداة بواســطتها ينجــز 
ــرب...«))( ــا بســهولة أك ــال م اإلنســان عم

وال تعكــس اســتعارة اآللــة املعــاين الســابقة 

فقــط، بــل تعكــس أيضــا فكــرة النظــام، 

تلــك الفكــرة التــي توجــه كل إنجــازات 

أفــى  الحديــث؛ حيــث  الغــريب  العقــل 

ــكل  ــة إىل التحكــم ب ــم والتقني ســلطان العل

يشء وضبطــه مبنتهــى الدقــة.. واالتصــال 

الجامهــري الخطــي أيضــا مل يخــرج عــن 

يف  كان  الــذي  فاملرســل،  التصــور؛  هــذا 

ــكل  ــة، يتحكــم ب ــة القوي العــادة هــو الدول

تفاصيــل وجزئيــات االتصــال الجامهــري، 

ويعــــــرف  تفاصيلـــــه،  أدق  ويضبـــــط 

إحداثــه يف  يــود  الــذي  التأثــر  بالضبــط 

جمهــور االتصــال وحــدود ذلــك التأثــر.

واســتعارة اآللــة هــي مــن أهــم أوجــه 

التشــابه بــن نظريــة التمثــل الديــكاريت 

واالتصــال الخطــي، إذ تحــر اســتعارة اآللــة 

بقــوة يف الفكــر الديــكاريت؛ فالجســم البري 

آلــة، والطبيعــة آلــة، كالهــام »يعمــل« وفــق 

مجموعــة من القوانــن امليكانيكيــة العلمية، 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص 0)(.
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اكتشــافها. البــري  للعقــل  التــي ميكــن 

فيــه  يقــدم  منــوذج  بتقديــم  وســأكتفي 

 )René Descartes( الفرنــي الفيلســوف 

تصــوره لتشــابه الجســم البــري باآللــة، 

الجســم  أن  أعتــرب  »إين  فيــه:  يقــول 

ليــــس شــيئا ســوى متثــال أو آلــة مــن 

تــراب، صنعهـــــا اإللــه عــن قصـــــد يك 

ــدر اإلمــكان...«))(  ــا قــ ــبيهة بن ــا شــ يجعله

ويتابــع )Descartes( يف موضــع آخر: »وأود 

أن تعتــربوا بعــد هــذا، أن كل الوظائــف 

التــي أســندتها إىل هــذه اآللــة، مثــل هضــم 

والرايــن،  القلــب  وخفقــان  اللحــوم، 

والغــذاء، ومنــو الجــوارح، والتنفــس، )...( 

هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة طبيعيــة 

يف هــذه اآللــة عــن وضــع أعضائهــا وحــده، 

ــرة،  ــام يحــدث لحــركات ســاعة كب ــا ك متام

يشــبه  بذاتهــا.«))(  متحركــة  )آلــة(  أو 

باآللــة:  البــري  الجســم   )Descartes(

ــن  ــتقلة ع ــزة ومس ــم متامي ــاء الجس فأعض

آيل  بشــكل  بوظائفهــا  وتقــوم  بعضهــا، 

ــة  ــة ذاتي ــاعة ميكانيكي ــل س ــتقل، مث ومس

انظــر النــص يف الجــزء )) املخصــص لكتــاب ديــكارت:   )((

الكاملــة: أعاملــه  ضمــن  اإلنســان، 

      Descartes )René(, Œuvres de Descartes, Publier 

par Charles Adam et Paul Tannery. Paris: J.Vrin, 

1966, Vol 11, p : 120.

)2( René Descartes, Œuvres de Descartes, op cit, p : 202.

الحركــة. وهــذا التشــبيه ميتــد أيضــا ليشــمل 

كل الكــون والطبيعــة: فالطبيعــة أيضا »آلة« 
كبــرة، تشــتغل وفــق نظــام ذايت ميكانيي.))(

االتصــال  بــن  التشــابه  يخــص  مــا  أمــا 

الخطــي، ونظريــة التمثــل عنــد الفيلســوف 

ــه  الفرنــي )Descartes(، فهــو مــا عــرب عن

الســابق  االقتبــاس  يف   )Lucienn Sfez(

نظريتــي  أن  تأكيــد  »ميكننــا  بقولــه: 

ــان.  ــيكيتن تتزامن ــل الكالس التواصــل والتمث

ــام  ــتقبال تصله ــال ومس ــل مرس ــز التواص ميي

تثليــث نجــده يف نظريــة  قنــاة: هـــــذا 

ــامل  ــز الع ــي متي ــيكية الت ــل الكالســــ التمث

املوضوعــــي الواجـــــب متثلـــــه، والعـــــامل 
ــيط«.)4( ــام وس ــل بينه ــل، يص ــل بالفع املمثّ

ينطلــق   )Lucienn Sfez( أن  ويبــدو 

مــن التشــابه يف بنيــة التثليــت بــن كل 

التمثــل  الخطــي ونظريــة  االتصــال  مــن 

الديكارتيــة: فاالتصــال ينطلــق مــن مرســل، 

ــة، انظــر: رونيــه ديــكارت،  بخصــوص تشــبيه الطبيعــة باآلل  )((

ــق: عمــر الشــارين،  ــة، ترجمــة ورشح وتعلي ــث الطريق حدي

ــان، ط )، )008)(،  ــروت، لبن ــة، ب ــة للرتجم ــة العربي املنظم

ــن الصفحــة 5)). ــدءا م الجــزء الســادس، ب

ــوان: »مقــال يف املنهــج«، عــن  ــة أخــرى بعن توجــد ترجمــة عربي

ــوان الفرنــي األصــي: العن

- Descartes )René(, Discours de la Méthode, Texte et 

commentaire, par Etienne Gilson, Paris : Vrin, 1987.

لوسيان سفيز، التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن، )ص 7)(.  )4(
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عنــد  التمثــل  نظريــة  رشح  ســأحاول 

اســتحضار  خــالل  مــن   ،)Descartes(

باإليجــاز،  يتعلــق  األول  اثنــن:  ضابطــن 

ألنــه حينــام يتعلــق األمــر بأفــكار فلســفية، 

فهــي عــادة مــا تعكــس النســق الــكي 

لفكــر الفيلســوف، مــام يحتــم عــى مقدمهــا 

اســتدعاء العديــد مــن األفــكار الجانبيــة 

التــي تزيــد الفكــرة األساســية توضيحــا، 

باإلضافــة إىل اإلكثــار من املقدمــات املنطقية 

ــا  ــو م ــة، وه ــج الالحق ــس للنتائ ــي تؤس الت

باإلشــارة  ســأتجنبه عــن عمــد، وأكتفــي 

ــح التوســع  ــي تتي إىل املراجــع واملصــادر الت

أمــا  ديــكارت؛  عنــد  التمثــل  نظريــة  يف 

ــا أمكــن،  ــو التبســيط م ــاين، فه ــط الث الضاب

يف ارتبــاط مــع الهــدف األســايس املحــدد يف 

.)Descartes( فهــم املقصــود بالتمثــل عنــد

اشــتهر )Descartes( بأنــه أبــو الفلســفة 

الغربيــة الحديثــة ومؤسســها، العتبــارات 

عديــدة، مــن بينهــا أنــه دمــج الفكريــن 

بعدمــا  الغربيــن،  والعلمــي  الفلســفي 

كان األول غارقــا يف امليتافيزيقــا والثــاين يف 

 )Descartes( جزئيــات »تقنيــة«. حيث قــام

ــر  ــمل كل ظواه ــايض ليش ــج الري ــد املنه مب

الكــون، فــكل الظواهــر الفلكيــة والفيزيائيــة 

واإلحيائيــة ميكــن التعبــر عنهــا رياضيــا 

ــرب أن الربهــان  ــا، واعت ــا عقلي ــة عليه والربهن

الريــايض هــو أكــر الصيــغ اإلنســانية صحــة 

ــم  ــة العل ــات هــي لغ ــذا فالرياضي ــة، ل ودق

الحقيقيــة، واللــه قــد خلــق الكــون مــن 

والعــامل  رياضيــة.  علميــة  قوانــن  خــالل 

الطبيعــي مل يعــد مجــاال ميتافيزيقيــا، يبنــى 

عــى تفســرات ميتافيزيقيــة وخرافيــة )مثــل 

ــامل  ــن الع ــل م ــة التمث ــق نظري ــام تنطل ــادي، إىل مســتقبل. ك يرســل رســائله عــرب وســيط م

املوضوعــي، الــذي يجــري متثيلــه مــن خــالل وســيط، ليصبــح يف األخــر عاملــا ممثــال. وهــذا مــا 

ميكــن أن أقدمــه عــى هــذا النحــو )الشــكل)(:

مرسل
قناة اتصال

وسيط
العالم الموضوعي

شكل )1(: التقابل بين نموذج االتصال الخطي ونظرية التمثل الديكارتية

العالم الممثل

مستقبل
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التفســرات الكنســية حينهــا(، بــل هــو عــامل 

يســر وفــق قوانــن علميــة ميكانيكيــة قابلة 

ــان. ــل اإلنس ــن قب ــدرك م ألن ت

كـــام اقـــرتح )Descartes( ثنائيـــة العقـــل 

واملـــادة، بحيـــث يتميـــز العقـــل بالقـــدرة 

عـــى التفكـــر وغيـــاب الحضـــور املـــادي؛ 

ـــكان،  ـــا يف امل ـــادة مادي ـــد امل ـــن تتجس يف ح

والجديـــد  والقيـــاس.  التكميـــم  وتقبـــل 

عنـــده هـــو أن عاملـــي الفكـــر واملـــادة، 

هـــام عاملـــان منفصـــالن متـــام االنفصـــال؛ 

حضـــور  فهـــو  بينهـــام،  الوســـيط  أمـــا 

ــا  ــن طبعـ ــن، ولكـ ــادي يف الذهـ ــامل املـ العـ

يكـــون هـــذا الحضـــور يف صـــورة فكريـــة.

ـــع  ـــي أوس ـــامل الخارج ـــرب أن الع ـــه ال يعت لكن

ـــي  ـــامل الخارج ـــل إن الع ـــه، ب ـــا ل ـــن إدراكن م

العقليـــة  لتصوراتنـــا  امتـــدادا  إال  ليـــس 

وألفكارنـــا. وهـــو مـــا يرحـــه يوســـف 

ــه: »يقـــول )ديـــكارت(: »قبـــل  كـــرم بقولـ

أن أفحـــص عـــام إذا كان هنـــاك أشـــياء 

خارجيـــة، يجـــب أن أنظـــر يف أفـــكاري 

مـــن حيـــث هـــي كذلـــك، وأن أتبـــن أيهـــا 

ـــرة الواضحـــة  ـــض«. فالفك ـــا غام واضـــح وأيه

صادقـــة ويقابلهـــا موضـــوع؛ أمـــا الفكـــرة 

الغامضـــة فانفعـــال ذايت. وهـــذا يعنـــي أن 

ـــكاري  ـــد أف ـــم إال بع ـــامل الخارجـــي ال يُعلَ الع

ـــا الحقيقـــة )أي الوضـــوح(  ـــا، أم وعـــى مثاله

ــا  ــود، وأنهـ ــى الوجـ ــي عـ ــابقة يف علمـ سـ

ـــوم أوال  ـــن الفكـــر املعل ـــارة عـــن جـــرس ب عب
واألشـــياء املعلومـــة بعـــده وتبعـــا لـــه.«))(

حســب  يوجــد  ال  املوضوعــي،  فالعــامل 

)Descartes( إال امتــدادا ألفكارنــا الصادقــة، 

برهــان  إىل  تســتند  التــي  األفــكار  تلــك 

عقــي؛ خصوصــا حينــام يعتــرب أن اللــه هــو 

الــذي يضمــن لإلنســان هــذا األمــر، فيقــول: 

عــى  ولكــن  إذن.  موجــودة  »املاديــات 

أي نحــو؟ هنــا يجــب ان أراجــع أفــكاري 

ــى  ــي ع ــر تصديق ــى يقت ــذر حت ــكل ح ب

أفــكاري  فــإن  متميــزا،  واضحــا  أراه  مــا 

إمنــا تصــدر عــن اللــه مــن حيــث مــا فيهــا 

مــن  يحــدث  إمنــا  واللــه  وضــوح،  مــن 

موضوعــات األفــكار مــا يُتصــور بوضــوح 

ليــس غــر. ومــا أتصــوره واضحــا يف األشــياء 
فحســب...«))( امتــداد  أنهــا  إىل  يرجــع 

هنـــا تـــربز مركزيـــة العقـــل أو الـــذات 

مـــن  إال  العـــامل  يوجـــد  ال  إذ  املفكـــرة، 

ـــلطات  ـــل س ـــب العق ـــه، ويكتس ـــالل تعقل خ

واســـعة، إذ إن أفـــكاره الواضحـــة والحقيقيـــة 

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، القاهــرة مــر، دار   )((

املعــارف، )ط 5(، )986)م(، )ص )7(.

بوساطة عن املرجع نفسه، )ص 79(.  )((
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ـــة  ـــن نظري ـــاين ب ـــابه الث ـــر التش ـــا يظه ـــي. وهن ـــي الواقع ـــامل املوضوع ـــد يف الع ـــي متت ـــي الت ه

التمثـــل الديـــكاريت واالتصـــال الخطـــي: يتعلـــق األمـــر بأهميـــة الوســـيط؛ فـــكل النـــامذج 

الخطيـــة، والنظريـــات املرتبطـــة بهـــا، تعطـــي األولويـــة للمرســـل يف صنـــع املعنـــى ونقلـــه 

ـــد  ـــالل جه ـــن خ ـــه( إال م ـــزءا من ـــامل )أو ج ـــدرك الع ـــي ال ي ـــذا املتلق ـــلبي، ه ـــي الس إىل املتلق

االتصـــال الـــذي يقـــوم بـــه املرســـل.

ـــة  ـــعة وحري ـــلطات واس ـــة س ـــه: »...والنتيج ـــفيز« بقول ـــيان س ـــه »لوس ـــر إلي ـــا يش ـــو م وه

متنـــح لوســـائل اإلعـــالم يف الحالتـــن كلتيهـــام. ليـــس يف وســـع مســـتقبل الرســـالة إال أن يســـجل 

ـــكل  ـــالم بش ـــاطة اإلع ـــم وس ـــي أن نفه ـــاة...«))( وينبغ ـــه القن ـــذي تنقل ـــي ال ـــع املوضوع الواق

ـــيئا  ـــم ش ـــتقِبل ال يعل ـــاك مس ـــع، وهن ـــد يف الواق ـــي يوج ـــامل موضوع ـــاك ع ـــموال: فهن ـــر ش أك

ـــي وإدراك  ـــامل املوضوع ـــن الع ـــيط ب ـــة كوس ـــة اإلعالمي ـــل املؤسس ـــامل، لتتدخ ـــذا الع ـــن ه ع

ـــربه  ـــتقبل إال إذا أخ ـــل املس ـــن قب ـــودا م ـــيء موج ـــدو ال ـــث ال يب ـــامل. بحي ـــذا الع ـــل له املرس

اإلعـــالم بذلـــك. هنـــا أعيـــد الخطاطـــة الشـــارحة لتقابـــل االتصـــال الخطـــي مـــع التمثـــل 

ـــكل )(: ـــو )الش ـــذا النح ـــى ه ـــكاريت ع الدي

العالم الموضوعي
وساطة اإلعالم

وساطة العقل
العالم الموضوعي

شكل )2(: التشابه بين االتصال الخطي والتمثل الديكارتي

إدراك الذات للعالم الموضوعي

إدراك المستقبل للعالم الموضوعي

أمـــا مـــا يخـــص الســـلطات الواســـعة التـــي متنـــح للوســـيط يف الحالتـــن كلتيهـــام، فاألمـــر 

واضـــح: يف االتصـــال الجامهـــري الخطـــي، تكـــون املؤسســـة اإلعالميـــة هـــي املســـيطرة، ســـواء 

ـــي يف  ـــب ه ـــا ترغ ـــع م ـــردات الواق ـــن مف ـــار م ـــل. إذ تخت ـــي أو املرس ـــامل املوضوع ـــى الع ع

إبـــرازه، وتقدمـــه إىل املســـتقبل الـــذي يعتقـــد أنـــه بصـــدد تكويـــن معرفـــة عـــن العـــامل 

لوسيان سفيز، التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن، )ص/ ))(.  )((
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الحقيقـــي كـــام يوجـــد فعـــال يف الخـــارج.. 

ـــح يف  ـــكل واض ـــربز بش ـــذي ي ـــر ال ـــو األم وه

نظريـــة حـــراس البوابة))(مثـــال.

حديثــة،  بفكــرة  هنــا  األمــر  يتعلــق  وال 

بــل هــي قناعــة تكونــت عنــد الباحثــن 

ــات األوىل لالتصــال الجامهــري  ــذ البداي من

الحديــث، وهــذا مــا عــرب عنــه األمريــي 

)Walter Lippmann( مـــنذ عــام ))9)، 

االتصـــال  وســـائل  أن  أوضـــح  حينــام 

عنــد  تكــون  التــي  هــي  الجامهــري 

العــامل  عــن  زائفــة  صــورا  جمهورهــا، 

املوضوعــي، وهــي يف العــادة صــور ذهنيــة 

الحقيقــي  العــامل  ألن  ومختزلــة،  جزئيــة 

يدركــه  أن  مــن  وتركيبــا  تعقيــدا  أكــر 

االجتامعــي  النفــس  عــامل  إىل  تنســب  إعالميــة  نظريــة   )((

»كــرت لويــن« )Kurt Lewin(، الــذي يعتــرب أن املعلومــات 

تنتقــل مــن مصدرهــا، عــرب وســائل االتصــال الجامهــري إىل 

الجمهــور بشــكل غــر متامثــل وغــر ثابــت، حيــث تخضــع 

تلــك املعلومــات للتعديــل الدائــم، نتيجــة التدخــل املســتمر 

فيهــا مــن قبــل مجموعــة مــن اإلعالمين هــم حــراس البوابة.

مجمــوع  البوابــة،  حــراس  بلفــظ   )Kurt Lewin( ويقصــد   

يف  عملهــم  خــالل  -مــن  يتموقعــون  الذيــن  األشــخاص 

مؤسســات االتصــال الجامهــري - بــن مصــدر املعلومــة 

إمــا  وهــم  لتعديلهــا،  الســلطة  وميلكــون  والجمهــور، 

املراســلون الصحفيــون، وإمــا املحــررون أو النــارشون أو 

املنتجــون وأصحــاب الوســائل الجامهريــة ورؤســاء التحريــر 

وغرهــم ممــن يتعلــق عملــه بصناعــة األخبــار. انظــر: 

-   Kurt Lewin, »Channels of Group Life«, Human 

Relations, 1947, n°1, p:)143:153(.

النــاس بشــكل كامــل ودقيــق ومبــارش.)2(

وإلكــامل املقارنــة، تبــدو وســاطة العقــل 
واســعة  الديــكاريت  التمثــل  يف  والتفكــر 
 )Descartes( الصالحيــات أيضــا، لدرجــة أن
الذهــن،  يف  األشــياء  وجــود  أن  يعتــرب 
كتصــورات فكريــة، هــو الــذي يوجدهــا 
يف العــامل املوضوعــي، يف أســبقية واضحــة 
ــه  ــا عــرب عن للفكــر عــى الطبيعــة، وهــو م
بقولــه: » كل مــا نتذهــن أنــه كائــن يف 

األجســام، هــو كائــن حقــا فيهــا«.))( 

 كــام يقــول يف موضــع آخــر: »بعــد تأكــدي 
أن اللــه موجــود، وتأكــدي أيضــا أن األشــياء 
يخــادع،  ال  وهــو  عليــه،  معتمــدة  كلهــا 
خالصــا مــن ذلــك إىل أن كل مــا أتذهنــه)4(، 

ــح...«)5( ــربا صحي ــو ج ــز، ه ــوح ومتيي بوض
ــأن  ــول ب ــاله، أق ــه أع ــا أوردت ــص م ولتلخي
االتصــال الخطــي، يقوم عــى اســتعارة اآللة، 

التــي تقــوم عــى تجــزيء عنــارص االتصــال، 

)2( Walter Lippmann, Public Opinion, Harcourt, 

Brace, 1922.

ــفة األول،  ــة يف الفلس ــالت ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني  )((

ترجمــة كــامل الحــاج، ط 4، منشــورات عويــدات، بــروت/ 

باريــس، )988)( التأمــل رقــم ))، التأمــل الســادس: يف وجود 

األشــياء املاديــة وحقيقــة الفارق بن نفس اإلنســان وجســمه.

أي كل ما أصل إليه بفكري.  )4(

ــفة األول،  ــة يف الفلس ــالت ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني  )5(

التأمــل رقــم 5)، النقطــة الخامســة: يف جوهــر األشــياء 

املاديــة ثــم عــود إىل أن اللــه موجــود.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــتعارة،  ــذه االس ــام إن ه ــا. ك ــل بينه والفص

ــال،  ــيط االتص ــعة لوس ــلطات واس ــح س متن

ســواء كان وســيطا تكنولوجيــا يرتهــن نجــاح 

ــتغاله  ــتقبل باش ــل ومس ــن مرس ــال ب االتص

عمليــة  عــى  يهيمــن  مرســال  أو  الجيــد، 

مســتقبل  إىل  رســائله  ويوجــه  االتصــال 

ــن  ــط ب ــة تتوس ــة إعالمي ــلبي، أو مؤسس س

أخبــار العــامل وحقيقتــه وبــن الجمهــور. 

هنــا، متنــح صالحيــات كــربى للمؤسســة 

اإلعالميــة، فهــي التــي تضمــن الحقيقــة 

ــي،  ــال الخط ــام إن االتصـــ ــة؛ ك واملوضوعي

ــكاريت. ــل الدي ــفيا إىل التمثــ ــد فلســـ يرتـــ

وحتــى ال يبقــى العــرض الســابق موغــال 

ــة  ــامذج العملي ــدم بعــض الن يف التنظــر، أق

 Harold( ِلـــ )5W( التــي أســتهلها بنمــوذج

ــدارة،  ــي بج ــوذج خط ــو من Lasswell(، وه

ــه دراســات  ــة يف توجي ــة بالغ حظــي بأهمي

االتصــال االجامهــري، ورغــم كل التفاصيــل 

التــي يهتــم بهــا النمــوذج   مــن خــالل 

مــاذا  يقــول؟  »مــن  الخمســة:  أســئلته 

ــر؟«،  ــأي أث ــاة؟ ب ــرب أي قن ــن؟ ع ــول؟ مل يق

بوضــوح  تعكــس  األســئلة  هــذه  فــإن 

كل  ترتــد  إذ  وهيمنتــه،  املرســل  مركزيــة 

ــول،  ــذي يق ــو ال التســاؤالت إىل املرســل، فه

ــه إىل مســتقبل،  ــا، يتوجــه ب ــج مضمون وينت

مســتعمال قنــاة، بنيّــة بلــوغ هــدف مــا.

وهنــاك نظريــات أخــرى لالتصــال، تبــدو يف 

ــي،  ــال الخط ــن االتص ــة ع ــا مختلف ظاهره

لكنهــا يف العمــق، ال تعمــل إال عــى تكريــس 

خطــي  مســار  وفــق  املرســل،  ســيطرة 

بنظريــة  لــه  أمثــل  مــا  وهــو  لالتصــال، 

ــب إىل  ــي تنس ــن، الت ــى خطوت ــال ع االتص

)Katz( و)Lazarsfeld(. إذ تنتقــص هــذه 

ــائل  ــلطة وس ــن س ــا م ــة يف ظاهره النظري

اإلعــالم، بحيــث تعتــرب أن االتصــال الشــخي 

ــة  ــر أهمي ــور، أك ــرأي والجمه ــادة ال ــن ق ب

بــن  الجامهــري  االتصــال  مــن  وتأثــرا 

وســائل اإلعــالم وجمهورهــا، خصوصــا يف 

مجــال تغيــر االتجاهــات واآلراء السياســية.  

لكــن يف الحقيقــة يتعلــق األمــر باتصــال 

خطــي تقليــدي: فوســائل اإلعــالم مرســل 

ــم  ــتقبل أول ه ــائله إىل مس ــل رس أول، يرس

قــادة الــرأي، الذيــن يصبحــون مرســال ثانيــا 

إىل الجمهــور كمســتقبل ثــان. ويف كل حالــة، 

ــال. وكأن  ــة االتص ــل يف عملي ــم املرس يتحك

األمــر ال يتعلــق إال بتأثــر مؤجــل فقــط، أو 

أن قــادة الــرأي يعتــربون جــزءا مــن »اآلليــة 

التقنيــة« التــي توظفهــا وســائل االتصــال 

األمــر  لبــث رســائلها. وهــو  الجامهــري 

نفســه  ســفيز«  »لوســيان  يؤكــده  الــذي 

حينــام يقــول: »يف الحقيقــة، هــؤالء الزعــامء 

]يقصــد قــادة الــرأي[ يشــبهون إىل حــد 

ــق  ــاك تدف ــم. هن ــيطر عليه ــن يس ــر، م كب
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ســيطرة مــن وســائل اإلعــالم عــى الزعــامء، 
ــام«.))( ــرأي الع ــى ال ــامء ع ــن الزع وم

االتصــال التفاعلي واســتعارة الجســد:

تَعتـرِب النـامذج التفاعليـة أن كال من املرسـل 

واملسـتقبل عى الدرجة نفسـها من األهمية: 

االتصـال،  عمليـة  داخـل  يتفاعـالن  فهـام 

مرتـدة  تغذيـة  املسـتقبل  يرسـل  حينـام 

االتصـال  فجمهـور  مرسـال.  معهـا  يصبـح 

ينتقـي  نشـيط،  جمهـور  هـو  الجامهـري 

مـا يالمئـه مـن رسـائل االتصـال، كـام ينتقـي 

الجامهـري  االتصـال  وسـائل  مـن  أيضـا 

التـي  حاجياتـه  ويلبـي  أهدافـه  يحقـق  مـا 

تتحكـم يف منـط اسـتعامله لوسـائل االتصـال 

الجامهـري. وتركـز مناذج االتصـال التفاعلية 

لعمليـة  التفاعـي  الطابـع  إبـراز  عـى 

املحـدود  التأثـر  إبـراز  عـى  أو  االتصـال، 

معينـة. بـروط  وربطـه  االتصـال،  لرسـائل 

ــا ال تعــرض  ــامذج أنه واألســاس يف هــذه الن

عنــارص  بــن  رســائل  كتبــادل  االتصــال 

متاميــزة ومســتقلة، بــل االتصــال عمليــة 

تشــارك كل عنــارصه يف أنشــطة التبــادل، 

أن  باســتطاعتهام  معــا  االتصــال  وطرفــا 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص 54(.

ــة  ــالل التغذي ــن خ ــواء م ــال، س ــا مرس يكون

عليــه  نطلــق  أن  مــا ميكــن  أو  الراجعــة 

»إعــادة إرســال« نحــو مســتقبلن جــدد.

ــة:  ــر دميقراطي ــح االتصــال أك ــذا يصب  وهك

ــكل يســتطيع  ــع، وال ــاول الجمي ــو يف متن فه

ــق نجــاح االتصــال  إرســال رســائله؛ وال يتعل

ثنــايئ  نجــاح  هــو  بــل  فقــط،  باملرســل 

ــه املرســل واملســتقبل. ومــا مــن فضــل  يبني

اســتهل عمليــة  قــد  إال لكونــه  للمرســل 

االتصــال فقــط، ألنــه يبقــى رهينــا بالتغذيــة 

املرتــدة عــن املســتقبل ليعــدل مــن رســائله 

النــامذج  هــذه  يف  فاالتصــال  ويالمئهــا. 

واملســتقبل  واملرســل  كعمليــة،  يعــرض 

عنــران أساســيان داخــل عمليــة االتصــال، 

ــغل«  ــي »تش ــارص الت ــن العن ــن ب ــام م فه

االتصــال وتجعلــه ممكنــا وناجعــا، باإلضافــة 

إىل عنــارص أخــرى مثــل الســياق املشــرتك أو 

ــالؤم  ــد »رشام«، أو الت ــرتكة عن ــربة املش الخ

بــن رســائل االتصــال وحاجــات الجمهــور...

إىل  باإلضافــة  املرســل،  أســبقية  وغيــاب 

ــة االتصــال، وتعقــد  ــري لعملي ــع الدائ الطاب

املســتقبل  تجعــل  التــي  العمليــة  هــذه 

عنــارص  مــن  عنريــن  مجــرد  واملرســل 

متعــددة تتحكــم يف نجــاح االتصــال، كل 

هــذه الخصائــص الجديــدة، نجــد لهــا وصفــا 

خاصــا عنــد »لوســيان ســفيز«، يرتجمــه 
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أكــرث  االتصــال  يصبــح  وهكــذا 

ــع،  ــاول الجمي ــو يف متن ــة: فه دميقراطي

ــائله؛ وال  ــال رس ــتطيع إرس ــكل يس وال

يتعلــق نجــاح االتصــال باملرســل فقــط، 

ــل  ــه املرس ــايئ يبني ــاح ثن ــو نج ــل ه ب

واملســتقبل. 

بتحديــد دقيــق: »االتصال التعبــري«، والذي 

جديــدة:  اســتعارة  مــع  بــدوره  يتــامىش 

ومبرجعيــة  العضــوي،  الجســد  اســتعارة 

ــدة أيضــا ترتبــط هــذه املــرة  فلســفية جدي

ــبينوزا«  ــاروخ اس ــدي »ب ــوف الهولن بالفيلس

.)Baruch Spinoza(

الرتابــط  هــذا   )Lucienn Sfez( يــرح 

ــاز العضــوي  ــال: »تتحكــم اســتعارة الجه قائ

بتطــورات البيئــة املعممــة عــى الكــون، 

وســنجد لذلــك آثــارا يف عــدد كبــر مــن 

ــر،  ــات التواصــل. حيــث يشــكل التعب نظري

املطبــق عــى التواصــل، تلطيفــا مســلام بــه 

ــذه  ــالم ه ــد اإلع ــي. مل يع ــط التمث للمخط

الشــخصية املســتقلة التــي ترتجــم العــامل 

املوضوعــي ملتلــق ســلبي. اإلعــالم موجــود يف 

العــامل، متامــا مثــل املتلقــي ذاتــه، كــام يوجد 

العــامل يف اإلعــالم ويف املتلقــي. يــأوي اإلعــالم 

اإليصاليــة،  املجموعــة  هــذه  فجــوات  يف 

الصغــرة. إنــه فقــط الفــرد العــارف، ومؤهل 

لعبــارات صحيحــة، متالمئــة مــع العــامل. كل 

ــيلة  ــون وس ــى أن يك ــا ع ــادر هن ــرئ ق ام

إعــالم لذاتــه. كل امــرئ »موضوعــي بطريقة 

ــر لالتحــاد بالعــامل.  ــة« يف نشــاطه الكب ذاتي

إنــه تواصــل دميقراطي مبتنــاول الجميــع«.))( 

ــراز  ــاس املطــول، إلب وأرشح اآلن هــذا االقتب

عنــد  التعبــري  االتصــال  بــن  التشــابه 

)Lucienn Sfez( ومنــاذج االتصال التفاعلية: 

ــاز  ــن اســتعارة الجه ــة ب ــط )Sfez( بداي يرب

العضــوي واالتصــال التعبــري الــذي نتعــرف 

ــن  ــددة م ــال املتع ــات االتص ــه يف نظري علي

عــى  الخصائــص؛  مــن  خــالل مجموعــة 

ــل  ــلوك نق ــن س ــال م ــول االتص ــها تح رأس

املعلومــة أو »صــورة«))( العــامل إىل متلــق 

ســلبي، إىل عمليــة تبــادل، وهــي عمليــة 

ــالم  ــح اإلع ــث أصب ــا... حي ــة أساس اجتامعي

ــراد. ــة لألف ــاة االجتامعي ــن الحي ــزءا م ج

 أمــا كــون االتصــال عمليــة، فقــد ألغــى 

أولويــة املرســل، بــل مل يعــد هنــاك مــن 

ــا  ــذا م ــتقبل، وه ــل واملس ــن املرس ــز ب متاي

يعكســه »لوســيان ســفيز« حينــام يتحــدث 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص  ))(.

الصــورة مبعنــى التمثــل الذهنــي، وهــو مــا ناقشــته يف   )((

التمثــي. االتصــال 
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مرســل  بــن  مييــز  أن  دون  الفــرد،  عــن 

ــا،  ــح اتصالي ــده ينج ــرد عن ــتقبل، والف ومس

حينــام يتوافــر عــى درجــة معينــة مــن 

وحينــام  للتبــادل،  موضــوع  أي  املعرفــة، 

يتوفــر عــى »لغــة« اتصــال تناســب ســياقه، 

أي خــربة إلدارة االتصــال واملشــاركة فيــه.

ــي،  ــال اإلعالم ــي لالتص ــد االجتامع ــا البع أم

ــرد  ــن الف ــايل: كل م ــفيز« كالت ــه »س فيقدم

واإلعــالم ينتميــان إىل هــذا العــامل، ويتأثــران 

بشــبكة العالقــات االجتامعيــة القامئــة، فــإذا 

كان للفــرد وجــود ذايت مســتقل، فاإلعــالم 

وجودهــا  لهــا  مؤسســة  أصبــح  كذلــك 

القائــم... لكــن كليهــام جــزء مــن هــذا العامل 

املعقــد، حيــث لإلعــالم أيضــا هواجســه، 

حيــث مل يعــد التأثــر يف الجمهــور أمــرا 

حتميــا، بــل حتى املؤسســة اإلعالمية نفســها 

ينبغــي لهــا توفــر مجموعــة مــن الــروط، 

ومراعــاة خصائــص الجمهــور وانتظاراتــه 

التأثــر. مــن  مقبــول  مســتوى  لتحقيــق 

االتصــال  مؤسســات  تهيمــن  ال  هكــذا، 

الجامهــري عــى الجمهــور، وهــو مــا يعللــه 

»ســفيز« بكــون »كل امــرئ قــادر هنــا عــى 

أن يكــون وســيلة إعالم لذاتــه«، فبضغطة زر 

عــى جهــاز التحكــم عــن بعــد، يتنقــل بــن 

ــة  ــم املعرف ــبع نه ــة ويش ــوات الفضائي القن

مفاتيــح  لوحــة  عــى  بنقــرة  أو  عنــده؛ 

حاســوبه املوصــول بشــبكة اإلنرتنــت، ومــع 

تفلــت اإلعــالم مــن قبضــة الدولــة، وتناســل 

ــح  ــة، أصب ــات اإلعالمي ــات واملؤسس الفضائي

ــه  ــع؛ »إن الخــرب واملعلومــة مــن حــق الجمي

الجميــع«. مبتنــاول  دميقراطــي  تواصــل 

باإلضافــة إىل مــا ســبق، ونظــرا للطفــرة 

التكنولوجيــة الكبــرة التــي عرفهــا االتصــال، 

إعالميــة،  صــورا  العــامل  اســتحال  فقــد 

ومعلومــات  مطبوعــة،  صحفيــة  ومــواد 

أقــراص  ثــم مخزنــة يف  رقميــة مرقونــة، 

صلبــة.. فنحــن نعيــش يف العــامل، والعــامل 

ــا أيضــا، يف امللصقــات اإلعالنيــة  يعيــش بينن

التــي تعــرض وجهــات ســياحية مغريــة، 

ــس  ــد هواج ــي توح ــار الت ــرات األخب يف ن

النــاس وهمومهــم وأفراحهــم، ويف شــبكة 

اإلنرتنــت التــي تضــم معلومــات ومعطيــات 

ــامل.. ــات الع ــكل لغ ــامل وب ــن كل دول الع ع

الفلســفية  باملرجعيــة  يتعلــق  مــا  أمــا 

لالتصــال التعبــري التــي ينســبها الباحث إىل 

ــط  ــدي )Spinoza(، فرتتب الفيلســوف الهولن

أساســا مبــا ميكــن أن أعــرب عنــه بـ«ذوبــان« 

االتصــال،  عمليــة  يف  واملســتقبل  املرســل 

و«ذوبــان« االتصــال نفســه يف العــامل، وهــذا 

مــا رشحتــه أعــاله. إن االتصــال مثــل جســم 

عضــوي: قــد يكــون لــكل جهــاز عضــوي فيه 

وظيفــة معينــة، لكــن ذلــك الجهــاز العضوي 
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يبقــى مجــرد جــزء مــن الجســد ككل، ويتأثر 

فــأي  األخــرى،  األعضــاء  بوظائــف  أيضــا 

اختــالل أو قصــور يف أحــد األعضــاء، يعــرض 

الجســد بأكملــه لالختــالل )مــرض أو مــوت(؛ 

وكذلــك االتصــال التعبــري: مل يعــد نجاحــه 

مرهونــا باملرســل، بــل ينبغــي لــكل عنــارصه 

أن »تعمــل« بشــكل جيــد، وإذا مــا »فشــل« 

أحــد العنــارص، فــإن االتصــال يكــون قــارصا، 

رغــم أن تلــك العنــارص لها وظائــف مختلفة. 

لالتصــال  الفلســفية  الخلفيــة  وإلبــراز 

أعــامل  إىل  تســتند  والتــي  التعبــري، 

ــن اســتعارة الجســم  ــق م )Spinoza(، أنطل

العضــوي، التــي تحــر يف االتصــال التعبري 

 )Spinoza( كام تحــر يف تصور الفيلســوف

الخــاص لإللــه والطبيعــة واإلنســان))(، وهــو 

التصــور الــذي يختلــف عــام رأينــاه مــع 

الفيلســوف  يقــول  هكــذا  )Descartes(؛ 

الهولنــدي )Spinoza( مرحــا بتصــوره لإلله 

ــه  ــن اإلل ــا ع ــق رأي ــي أعتن ــة: »إنن والطبيع

والطبيعــة يختلــف كل االختــالف عــن الــرأي 

الــذي يدافــع عنــه املســيحيون، فأنــا أعتقــد 

انظــر أعاملــه الكاملــة التــي صــدرت يف جزأيــن، وقــد نقلــت   )((

عنهــا كل االقتباســات التــي ســتأيت الحقــا:

- Benedictus de Spinoza, The Chief Works of Bene-

dict de Spinoza ; Translated from Latin with an 

introduction by: Robert Harvey Monro Elwes, 

London, GEORGE BELL AND SONS, 1901.

أن اإللــه هــو - كــام يقولــون- العلــة الباطنــة 

ــتطيع أن  ــك ال أس ــياء. ]...[ وكذل ــكل األش ل
أفصــل اإللــه عــن الطبيعــة عى اإلطــالق«.))(

 )Spinoza( أن  النــص،  هــذا  يف  نالحــظ 

يطابــق بــن اإللــه والطبيعــة، وبهذا ســتكون 

دالالت اإللــه والطبيعــة مرتبطتــن ببعضهام. 

ويعــرف )Spinoza( اإللــه بأنــه: »كائــن 

ال متنــاه بصفــة مطلقــة، أي إنــه جوهــر 

ينطــوي عــى صفــات ال متناهيــة، تعــرب كل 

منهــا عــن ماهيــة أزليــة ال متناهيــة«.)3( أمــا 

الجوهــر عنــد )Spinoza( فهــو: »الــيء 

ــارة أخــرى،  ــه، وبعب ــه ويف ذات املوجــود بذات

هــو الــيء الــذي ميكــن إدراك ماهيتــه 
ــر«.)4( ــوم آخ ــن أي مفه ــتقل ع ــكل مس بش

مــن خــالل هــذا التعريــف الخــاص ملفهــوم 

اإللــه، يجعــل منــه )Spinoza( الــيء الــذي 

يقتــر وجــوده عــى ذاتــه هــو، وال يحتــاج 

وجــوده إىل أي يشء خــارج عنــه، وهــو يشء 

ــف  ــذا التعري ــدو ه ــد يب ــاه. وق أزيل ال متن

معــربا عــن عظمــة اإللــه ومنزهــا لــه، لكــن 

غايــة )Spinoza( ال تنتهــي هنــا، بــل يهــدف 

)2( Benedictus de Spinoza, The Chief Works of 

Benedict de Spinoza, Letter No: 20.

)3( Spinoza, Ethics, The Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: VL, p : 46.

)4( Spinoza, Ethics, The Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: III, p : 46.
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ــم  ــاس كري ــد عب ــر آخــر، يوضحــه زي إىل أم

قائــال: »وقــد صــاغ ]اســبينوزا[ تعريفاتــه 

بدقــة ليجعــل مــن املمكــن لــه أن يثبــت أن 

اإللــه موجود وبشــكل ال متناه أزيل، وليوضح 

واحــد«.))(  يشء  هــام  والكــون  اإللــه  أن 

أن يصبــح  إذن، هــو  الحقيقــي  فالهــدف 

مفهــوم اإللــه مطابقــا ملفهــوم الطبيعــة، 

وهــو مــا يفــرسه زيــد عبــاس كريــم يف 

موضــع آخــر قائال: »ولكــن إذا كانت األشــياء 

ــا  ــى بعضه ــد ع ــة تعتم ــة يف الطبيع الفردي

البعــض، فهــي لذلــك ليســت جواهــر، فــإن 

ــا  ــة مب ــة أو الطبيع ــكي للطبيع ــوع ال املجم

هــي كل ال تعتمــد عــى أي يشء، ولذلــك 
ــه.«))( ــببا لذات ــرا متس ــد جوه ــن أن تع ميك

بذاتهــا،  مكتفيــة  تبــدو  إذن  فالطبيعــة 

البعــض  بعضهــا  إىل  تحتــاج  عنارصهــا 

ــا  ــا طبيعي ــا نظام ــي بوصفه ــل، وه وتتكام

كليــا، ال تحتــاج إىل يشء خارجهــا ليقــوم 

ــا،  ــى ذاته ــة ع ــي منكفئ ــل ه ــيرها، ب بتس

ــة  ــح الطبيع ــذا تصب ــا، ل ــا بذاته ــر ذاته تس

املكتبـة  زيـد عبـاس كريـم، اسـبينوزا: الفلسـفة األخالقيـة،   )((

الفلسـفية، إرشاف: أحمـد عبـد الحليـم عطية، بـروت لبنان، 

التنويـر للطباعـة والنـر، )ط)(، ) 008)( ، )ص/ 48)(. دار 

ــة، مرجــع  ــم، اســبينوزا: الفلســفة األخالقي ــاس كري ــد عب زي  )((

)ص49)(. ســابق، 

لطبيعــة إذن تبــدو مكتفيــة بذاتهــا، 

ــض  ــا البع ــاج إىل بعضه ــا تحت عنارصه

نظامــا  بوصفهــا  وهــي  وتتكامــل، 

طبيعيــا كليــا، ال تحتاج إىل يشء خارجها 

ــة  ــي منكفئ ــل ه ــيريها، ب ــوم بتس ليق

بذاتهــا. ذاتهــا  تســري  ذاتهــا،  عــى 

ــه  ــى آخــر فاإلل ــى جوهــرا، مبعن ــذا املعن به

 ،)Spinoza( والطبيعــة ال ينفصــالن عنــد

ــه: » أين  ــا يؤكــده )Spinoza( بقول وهــذا م

أعتقــد أن اإللــه هــو الســبب الجوهــري 

لــكل األشــياء... وأقــول إن كل األشــياء يف 

ــق  ــا أتف ــذا أن ــه، وبه ــرك يف اإلل ــه وتتح اإلل

مــع القديــس »بولــس« ومــع كل الفالســفة 

أن  يف  األســلوب،  اختــالف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض االقرتاحــات التــي حاولــت أن أثبته

والطبيعــة«.))(  اإللــه  بــن  الوحــدة  هــي 

ـــزء  ـــو ج ـــد )Spinoza( فه ـــان عن ـــا اإلنس أم

مـــن الطبيعـــة، إذ ليـــس فيـــه انفصـــال 

بـــن العقـــل واملـــادة، أو النفـــس والجســـد 

 ،)Descartes( عنـــد  األمـــر  هـــو  كـــام 

ــو ارتبـــاط وتطابـــق بينهـــام، لـــذا  بـــل هـ

ــامل،  ــة والعـ ــن الطبيعـ ــزء مـ ــان جـ فاإلنسـ

وليســـت لـــه أفضليـــة عـــى الطبيعـــة.

)3( Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ألخـــص املقارنـــات الســـابقة فأقـــول: إن 

الطبيعـــة تشـــتغل بشـــكل ذايت بحيـــث 

عنهـــا،  خارجـــي  عنـــر  إىل  تحتـــاج  ال 

ــل؛  ــي تتكامـ ــا التـ ــي بعنارصهـ ــل تكتفـ بـ

ــام  ــال فيـ ــارص االتصـ ــل عنـ ــام تتكامـ مثلـ

ذاتهـــا  تســـر  إذن  فالطبيعـــة  بينهـــا. 

بذاتهـــا، مثـــل نظـــام متكامـــل ومغلـــق 

ومســـتقل؛ واالتصـــال التعبـــري يشـــكل 

أيضـــا نظامـــا مغلقـــا. أمـــا اإلنســـان فهـــو 

عنـــر مـــن الطبيعـــة مثلـــام يتطابـــق 

معهـــا؛ كـــام إن اإللـــه يحـــل يف الطبيعـــة، 

ـــام  ـــابقا حين ـــه س ـــا أوضحت ـــل م ـــذا مياث وه

أوضحـــت أن االتصـــال جـــزء مـــن العـــامل، 

مثلـــام أن العـــامل جـــزء مـــن االتصـــال. 

 Lucienn( ـــه ـــدث عن ـــا يتح ـــذا م ـــل ه ولع

Sfez( بقولـــه: »مل يعـــد هنـــا مـــن إرســـال 

رســـالة ميكـــن حســـابها مـــن ذات مرســـلة 

ـــل  ـــي التواص ـــتقبل. إذ يق ـــوع مس إىل موض

ـــا  ـــي ذاته ـــة ه ـــدة يف بيئ ـــإدراج ذات معق ب

ـــن  ـــذات جـــزءا م ـــذا تشـــكل ال ـــدة. هك معق

البيئـــة، والبيئـــة جـــزءا مـــن الـــذات. إنهـــا 

ســـببية دائريـــة. وإنهـــا لفكـــرة متناقضـــة 

ـــزء.  ـــن الج ـــزءاً م ـــزء يف كٍُل، ج ـــون ج أن يك

ــامل.  ــت بالعـ ــا اقرتنـ ــذات، لكنهـ ــى الـ تبقـ

ــد  ــث مل يفقـ ــامل، حيـ ــذات/ العـ ــة الـ ثنائيـ

كال الريكـــن هويتهـــام متامـــا، لكنهـــام 

ــتمرا. مل يعـــد واقـــع  ــادال مسـ ــان تبـ ميارسـ

العـــامل موضوعيـــا، بـــل هـــو جـــزء منـــي. 

ــود...  ــا موجـ ــي، وأنـ ــود... داخـ ــه موجـ إنـ

ــدوده.  ــل وحـ ــا للتمثـ ــة هنـ ــه. ال حاجـ فيـ

]...[ لكـــن الفـــرد هنـــا مل يفقـــد حقوقـــه، 

فـــال بـــد لـــه - كـــام يف مخطـــط »اســـبينوزا«- 

مـــن أن يختـــار العبـــارة املناســـبة، وأن 

ــامل  ــق يف العـ ــكل دقيـ ــه بشـ ــدد مكانـ يحـ
ـــه..«))( ـــدة مع ـــاءات جي ـــض لق ـــة تحري بغي

 )Lucienn Sfez( يف هـــذا النـــص، يـــربز

ــه  ــل، ومتاثلـ ــبقية املرسـ ــاب أسـ ــًة غيـ بدايـ

ــرب  ــا عـ ــو مـ ــتقبل، وهـ ــع املسـ ــًة مـ أهميـ

»يخلـــع  بقولـــه:   )Louis Marin( عنـــه 

املرســـل إليـــه املرســـل عـــن عرشـــه«)2(، 

ثـــم ينتقـــل إىل التأكيـــد عـــى أن املرســـل 

واملســـتقبل كليهـــام مجـــرد عنريـــن مـــن 

ـــارص أخـــرى تـــرط نجـــاح االتصـــال  ـــن عن ب

ـــم النـــص  ـــم يخت ـــة معقـــدة؛ ث بوصفـــه عملي

ببيـــان مـــا يكفلـــه االتصـــال التعبـــري 

مـــن حريـــة للفـــرد، حتـــى يعـــرب عـــن 

ـــة. ـــة عضوي ـــه عالق ـــه ب ـــذي تربط ـــامل ال الع

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص 99(.

)2( Louis Marin, Pouvoir de récit et récit du pouvoir, 

dans : Actes de la recherche en science sociales, 

No 25, Paris, France, 1979 ; p : 23.
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التفاعــي،  االتصــال  إن  القــول؛  خالصــة 

أو التعبــري بلغــة )Lucienn Sfez(، هــو 

ــة، أكــر منهــا مســارا  ــة ودائري ــة مركب عملي

خطيــا لتبــادل املعلومــات. وليــس هنــاك من 

ســلطة للمرســل، بــل هــو مجــرد عنــر مــن 

ــتغال  ــن االش ــث يضم ــال، حي ــارص االتص عن

االتصــال،  نجــاح  العنــارص  لهــذه  الجيــد 

وهــذا مــا يجعــل االتصــال التعبــري شــبيها 

ــا،  ــزة وظيفي بجهــاز عضــوي: عنــارصه متامي

بينهــا، بحيــث أي  لكنهــا مرتابطــة فيــام 

خلــل يف وظيفــة إحداهــا يؤثــر يف الــكل. 

كــام إن عمليــة االتصــال أصبحــت أكــر 

حيــث  االجتامعــي،  الســياق  يف  اندماجــا 

ــم  ــه يف الجس ــا وظيفت ــال أيض ــؤدي االتص ي

االجتامعــي، ليعــرب عــن العــامل، فيحــل العــامل 

يف االتصــال، كــام يجــري االتصــال يف العــامل.

االتصال التبادلي والخلط بين 
االستعارتين:

مــن  األخــرة  املجموعــة  إىل  اآلن  أصــل 

بكونهــا  توصــف  التــي  االتصــال  منــاذج 

ســابقا.  أوضحــت  كــام  تبادليــة  منــاذج 

الجديــدة  املجموعــة  هــذه  يف  الجميــل 

الحــارض  بلغــة  معهــا  سـنـــتكلم  أننـــا 

الســـابقتن؛  املجـــموعتن  مـــن  أكـــر 

الجامهيــــري  االتصــال  يظهــر  فكيــف 

الفلســفية  الخلفيــات  هــي  ومــا  اآلن؟ 

ــف وراءه؟ ــي تق ــة الت ــتعارات الكامن واالس

 بفضــل تكنولوجيــا االتصــال املعممــة عــى 

صــرورة  االتصــال  أصبــح  املجتمــع،  كل 

املجتمــع،  عمــق  يف  مرتســخة  اجتامعيــة 

ــايت  ــتوى األرسي أو املؤسس ــى املس ــواء ع س

ــح  ــا. وأصب ــي عموم ــي أو العالئق أو اإلعالم

الرهــان قامئــا عــى محاولــة فهــم هــذه 

وســبل  املحتملــة،  وإمكاناتهــا  الصــرورة، 

تفعيلهــا إىل أقــى حــد ممكــن.

ومل نعــد نتحــدث يف هــذه النــامذج عــن 

ســواء  متاميزيــن،  ومســتقبل  مرســل 

منفصلــن عــن عمليــة االتصــال، أو عنريــن 

ضمنهــا. فمــن جهــة أوىل، مل يعــد هنــاك 

أي متييــز أصــال بــن املســتقبل واملرســل، 

فــكال الطرفــن مرســل ومســتقبل بشــكل 

ــم  ــال، ومُيَّكنه ــا االتص ــط بينه ــن، يرب متزام

مــن إنتــاج املعــاين وبنــاء العالقــات وتعديــل 

الســلوك... إنهــم أنــاس يربــط بينهــم اتصــال 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

املجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

ــال  ــا االتص ــر طرف ــة، يظه ــة ثاني ــن جه وم

كذاتــن منفصلتــن عــن عمليــة االتصــال 

ــث  ــال الحدي ــاد االتصــــ ــل اعتمــ بفضــــ
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لكنهــام  التكنولوجيــة،  الوســائط  عــى 

عمليــة  يف  طرفــان  نفســه  الوقــت  يف 

أصبحــت  ملــا  نظــرا  نفســها،  االتصــال 

ــة،  ــن تفاعلي ــارصة م ــائط املع ــه الوس تتيح

دمجــا  تعكــس  التبادليــة  النــامذج  وكأن 

ــة. ــة والتفاعلي ــامذج الخطي ــن الن ــا ب غريب

 Lucienn( هــذا الدمــج، هو مــا ينطلق منــه

Sfez( يف تحليلــه: »حصــل األســوأ، العجيــب 

ــل إىل  ــر والتمث ــل التعب ــول. ميي ــر املعق وغ

ــام  ــوض أحده ــن أن يع ــدا ع ــق، بعي التطاب

ــر  ــرا، والتعب ــل تعب ــب التمث ــر. فنحس اآلخ

متثــال: إنــه التواصــل املربــك.«))( ومــا يطلــق 

عليــه )Lucienn Sfez( التواصــل املربــك، 

قــد يبــدو وصفــا دقيقــا يُضــاف إىل مــا 

ســابقا،  التبادليــة  النــامذج  بــه  رشحــت 

ــق،  ــد دقي ــث يفتقــد االتصــال كل تحدي حي

واضــح  توزيــع  كل  عــن  عصيــا  ويصبــح 

لــألدوار بــن عنــارصه وكل متييــز دقيــق 

بينهــا. غــر أن اإلربــاك والخلــط ســيبلغ 

ــل مــن وصــف  ــام ننتق ــه حين أقــى درجات

االتصــال التبــاديل إىل تحليلــه، وهــو اتصــال 

سأســميه - إســوة بلوســيان ســفيز- باالتصال 

ــاك؟ ــذا اإلرب ــف ه ــف يتضاع ــك. فكي املرب

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص )0)(.

يقــدم )Sfez( إجابتــه التحليليــة التاليــة: 

عنــارص  »الرســالة، واملرســل، واملســتقبل، 

ــا. وبحكــم املحــذوف،  بحكــم املفقــودة هن

واقــع الــذات، وواقــع العــامل، وبالتــايل واقــع 

األفــراد التفاعــي. وبحكــم املســتبعد، كل 

ــذي يباعــد  ــكاريت ال ــل الدي رجــوع إىل التمث

بــن الــذات واملوضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إىل التعبــر الســبينوزي، وإىل اإلدراج 
الحــرج لــذات معقــدة يف محيــط معقــد.«))(

ــن  ــط ب ــع الخل ــت )Sfez( واق ــد أن يثب بع

االتصالــن التمثــي والتعبــري، فيــام يطلــق 

ــه بـــ:  ــذي يصف ــك، وال ــه االتصــال املرب علي

بوصــف  يبــدأ  الحشــوية«،  »االنطوائيــة 

ــث  ــه، حي ــك نفس ــال املرب ــص االتص خصائ

ال يكتفــي باالنطــواء والحشــو، بــل يضيــف 

ــود  ــا، ال يع ــال: »هن ــع قائ ــمولية، فيتاب الش

)للحشــو(  ينتهــي  تكــرارا ال  إال  التواصــل 

نفســه، يف صمــت ذات ميتــة، أو صــامء 

- بكــامء، محبوســة يف قلعتهــا الداخليــة 

)االنطــواء(، أســرة »كّل« هائــل يشــملها 

ويحلــل ذراتهــا املفارقــة إىل أصغــر وحداتها. 

ــب، هــذا  أســمي هــذا الشــمول غــر املرتات

 ،)tautisme( بكلمــة الَحَشــوي،  االنطــواء 

وهــو مصطلــح محــَدث يكثــف الشــمول 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص 5))(.
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)totalité(، واالنطــواء )autisme(، والحشــو 

.)((»)tautologie(

املربــك يصبــح مفهومــا  االتصــال  ولعــل 

ــع  ــة الواق ــل مكان ــا بتحلي ــا قمن ــر إذا م أك

فيــه: ففــي االتصــال التمثــي، يقــوم االتصال 

بعمليــة الوســاطة يف نقــل صــورة الواقــع إىل 

املســتقبل؛ بينــام يعــد هــذا املســتقبل جــزءا 

مــن الواقــع، يســاهم يف بنائــه وتشــكيله يف 

االتصــال التعبــري. أمــا يف االتصــال املربــك، 

فيختلــط النموذجــان ويضيــع الواقــع نتيجــة 

الجامهــري  االتصــال  ســياق  يف  ذلــك: 

واملخرجــون  املنتجــون  يعتقــد  املعــارص، 

اإلعالميــون أنهــم الوســطاء الفعليــون يف 

ــم  ــا، لكنه ــام يرونه ــع ك ــورة الواق ــل ص نق

يغفلــون أن عملهــم يخضــع بــدوره لقوالــب 

اإلعــالم الجاهــزة، والتــي تتشــكل بنــاء عــى 

ــدف  ــائدة، به ــة الس ــام واملوج ــذوق الع ال

والنتيجــة  اإلشــهارية،  العائــدات  ضــامن 

أنهــم يصنعــون واقعــا ليــس بالحقيقــي فــال 

متثــل هنــا، وليــس الواقــع واقعهــم هــم 

ــد إليهــم صــورة  ــا؛ فقــط ترت ــر هن فــال تعب

ــم. ــه واقعه ــوا يعتقدون ــام كان ــوهة ع مش

يف هــذا الســياق، منيــز بــن ثالثــة مســتويات 

مــن الواقــع: مســتوى الواقــع الفعــي، يليــه 

املرجع نفسه، )ص5))(.  )((

مســتوى واقــع الوســطاء ونســتدعي معه كل 

ــاطة  ــاول الوس ــي تتن ــال الت ــات االتص نظري

وأخــرا  البوابــة،  حــراس  نظريــة  مثــل 

نتذكــر  وهنــا  الجمهــور،  واقــع  مســتوى 

نظريــات التأثــر... غــر أن الجميــع يســتمر 

الحقيقــة  امتــالك  وتوهــم  اإلنــكار،  يف 

ــالم. ــاطة اإلع ــرب وس ــع ع والواق

هــذا مــا يســميه جــان بودريــار باالصطنــاع 

مــربزا تعارضــه مــع التمثل: »ينطلــق التمثيل 

مــن مبــدأ معادلــة الرمــز بالواقــع ]...[ أمــا 

االصطنــاع فينطلــق بالعكــس مــن وهــم 

مبــدأ املعادلــة ]...[ إنــه ينطلــق مــن الرمــز 

كــردة وعمليــة مــوت لــكل مرجــع، وبينــام 

يحــاول التّمثيل اســتيعاب االصطنــاع بتأويله 

كتمثيــل مزيــف، يغلــف االصطنــاع كل كيان 

التمثيــل ذاتــه بوصفــه مصطنعــا، وعليــه 

متــر الصــورة باملراحــل املتعاقبــة التاليــة:

- إنها انعكاس لحقيقة عميقة؛

- تحجب وتشوه حقيقة عميقة؛

- تحجب غياب الحقيقة العميقة؛

- تكــون بــال عالقــة مــع أي حقيقــة كانــت: 
إنهــا اصطناعهــا الخالــص املختــص بهــا.«))(

جــان بودريــار، املصطنــع واالصطنــاع، ترجمــة جوزيــف   )((

عبــد اللــه، مراجعــة ســعود املــوىل، بــروت، لبنــان، املنظمــة 

العربيــة للرتجمــة، )ط)(، )008)(، )ص/ )5(.
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حضور اإلله في أنظمة االتصال الثالثة:

   اإلله في االتصال الخطي:

االتصـال  يف  بقـوة  حـارض  اإللـه  أن  يبـدو 

إىل  يسـتند  األخـر  هـذا  دام  مـا  التمثيـي، 

الفلسـفة الديكارتية التي تعترب اإلله الضامن 

األسـايس لبلـوغ الحقيقـة مـن ِقبَـل اإلنسـان 

التحليـل  مـن  القليـل  لكـن  )املسـيحي(. 

تتحـدد  فكيـف  ذلـك؛  عكـس  يكشـف  قـد 

عالقـة اإلنسـان باإللـه يف االتصـال التمثيـي؟

يعتــرب )Descartes( أن اإللــه قــد خلــق 

الفكــر عــى النحــو الــذي يســتطيع بــه 

العقــل لوحــده أن يــدرك الحقائــق ويبنيهــا، 

بهــذا فاإللــه هــو الــذي يضمــن أن مــا 

ــة.))(  ــه العقــل هــو حقائــق قطعي يصــل إلي

هنــا يســود العقــل اإلنســاين عــى الطبيعــة 

والواقــع، اللذيـــن ال يتعينــان إال عى نحو ما 

يتصــوره الذهــن ويدركــه. ويف انســجام مــع 

هــذا التصــور، تــم ســحب املنظــور العلمــي 

عــى كل أبعــاد الحيــاة اإلنســانية: فالطبيعــة 

والكــون بــل ووجــود اإللــه نفســه، يتــم 

ــل.  ــتخدام العق ــا باس ــا علمي ــة عليه الربهن

لكــن إذا كان )Descartes( قــد اســتطاع 

نظمــي لوقــا، اللــه أســاس املعرفــة واألخــالق عنــد ديــكارت،   )((

مرجــع ســابق، ) ص )4)(. )بتــرف(

العقــالين  باملنطــق  اإللــه  وجــود  إثبــات 

ــه يف  ــه اســتطاع أيضــا أن يلغي العلمــي، فإن

ــران  ــالل نك ــن خ ــس م ــه، لي ــت نفس الوق

ــا،  ــه عملي ــالل تعطيل ــن خ ــل م ــوده، ب وج
ــاملة.))( ــة الش ــر العلمن ــو جوه ــذا ه وه

مــن املعلــوم أن اللــه عــز وجــل، يف كل 

ــون  ــق الك ــو خال ــة، ه ــات التوحيدي الديان

لإلنســان  يحــدد  الــذي  وهــو  والوجــود، 

ــه، ويشــمل الكــون  ــره وأخالق قيمــه ومعاي

ــى  ــاىل ع ــه يتع ــو إل ــه. وه ــه ورعايت بعنايت

يف  عنهــام،  ويتاميــز  والطبيعــة،  اإلنســان 

ــه  ــة الخالــق واملخلــوق. لكــن إل إطــار ثنائي

التصــور  مــع  انســجام  يف   ،)Descartes(

املســيحي، يبــدو مســؤوال عــن البدايــات 

فقــط! فقــد خلــق اإلنســان وزوده بالعقــل 

ــع  ــم تراج ــة، ث ــوغ الحقيق ــى بل ــادر ع الق

ليــرتك اإلنســان الغــريب ســيدا عــى الطبيعــة 

والوجــود، يســتخدم عقلــه للبحــث عــن 

ــرب  ــذي يعت ــد الوهــاب املســري ال ــا تصــور عب أســتعمل هن  )((

ــن  ــن ع ــل الدي ــي فص ــاملة »ال تعن ــة الش ــه أن العلامني في

الدولــة فحســب، وإمنــا فصــل كل القيــم الدينيــة واألخالقيــة 

واإلنســانية عــن كل جوانــب الحيــاة العامــة يف بــادئ األمــر، 

ثــم عــن كل جوانــب الحيــاة الخاصــة يف نهايتــه، إىل أن 

يتــم نــزع القداســة متامــا عــن العــامل )اإلنســان والطبيعــة(، 

بحيــث يصبــح مــادة اســتعاملية قابلــة للتوظيــف، وتصبــح 

الطبيعــة واملــادة هــي املرجعيــة الوحيــدة لســلوك اإلنســان 

ورؤيتــه يف الكــون.« عبــد الوهــاب املســري، اليهوديــة ومــا 

بعــد الحداثــة: رؤيــة معرفيــة. إســالمية املعرفــة، ع:0)، 

خريــف )997)م(، )ص )9(.
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الحقائــق وإدراكهــا، ويفــرض ســيطرته عــى 

الطبيعــة، بــل ويشــكل الوجــود والواقــع 

كــام يشــاء خصوصــا وأن عقلــه ســابق عــى 

الواقــع. مبعنــى أن اإلنســان مســتقل عمليــا 

ــد  ــه تزوي ــاوز دور اإلل ــه، وال يتج ــن اإلل ع

اإلنســان بالعقــل وملكــة الفكــر، عــى نحــو 

يتصــف بــه ذلــك الفكــر بالكــامل، حيــث إن 

ــا  ــه منطقي ــه العقــل ويبني كل مــا يصــل إلي

ــع. ــد يف الواق ــي، يوج ــك حقيق ــو ال ش ه

ــة واالقتباســات،  ــرض األدل ــل يف ع ــن أطي ول

ــات  ــتنتاج الخالص ــة اس ــت يف مرحل ــا دم م

باســتدعاء  ســأكتفي  لكننــي  العامــة، 

 ،)Descartes( نصــن ســابقن للفيلســوف

يظهــران بوضــوح مســألة تعطيــل اإللــه؛ 

فـــ )Descartes( يقــر بدايــة بــأن اإللــه 

ــات  ــق األول، عــن البداي مســؤول عــن الخل

إىل  اإلنســان  خلــق  فــرد  للحيــاة،  األوىل 

ــم  ــرب أن الجس ــول: »إين أعت ــن يق ــه ح اإلل

مــن  آلــة  أو  متثــال  ســوى  شــيئا  ليــس 

تــراب، صنعهــا اإللــه عــن قصــد يك يجعلهــا 

ــه يبــن  ــا قــدر اإلمــكان...«)1( لكن شــبيهة بن

الحقــا أن دور اإللــه ال يتعــدى الخلــق األول 

ــام  ــاة، بين ــور الحي ــات األوىل لظه أي البداي

ــه  ــه، مبــا في »تعمــل« الطبيعــة، والكــون كل

تدخــل  عــن  مســتقل  بشــكل  اإلنســان، 

)1( René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 120.

اإللــه: »هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة 

طبيعيــة يف هــذه اآللــة عــن وضــع أعضائهــا 

وحــده، متامــا كــام يحــدث لحــركات ســاعة 
كبيــــرة، أو )آلـــــة( متحركـــــة بذاتهــــا.«)2(

ليصــر  اإلنســان،  يف  اإللــه  يحــل  هكــذا 

ــتمد كل  ــيده، يس ــون وس ــز الك ــاين مرك الث

واملرجعيــات  األخالقيــة  واملعايــر  القيــم 

مــن ذاتــه، مــن خــالل اســتخدام العقــل 

ــان/  ــق يف اإلنس ــه/ املطل ــل اإلل ــا، فيح طبع

ــة يف  ــة الكلي ــل الطبيع ــام تح ــبي... ك النس

يعتــرب  حينــام  الجــزيئ،  اإلنســاين  اإلدراك 

اإلدراك البــري للكــون أوســع مــن الكــون 

نفســه! إنهــا رؤيــة حلوليــة، ظاهرهــا اإلميان 

باللــه تعــاىل، وباطنهــا تعطيــل اإللــه الفاعــل 

ــايل  ــان واملتع ــون واإلنســــ ــارق للكــ املفــ

ــر. ــان/ املفك ــه يف اإلنســـ ــام، وحلولـــ عنه

  اإلله في االتصال التعبيري:

تســتند عالقــة إنســان االتصــال التفاعــي 

الجســم  اســتعارة  إىل  باإللــه  التعبــري 

االتصــال  عليهــا  يقــوم  التــي  العضــوي 

التفاعــي: فاملرســل واملســتقبل ال ينفصــالن 

عــن عمليــة االتصــال نفســها، وعــن مضمون 

)2( René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 202.
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االتصــال أيضــا، يف إطــار عالقــة عضويــة 

رشحتهــا ســابقا، مبعنــى أن االتصــال التفاعي 

ال يحيــل عــى واقــع موضوعــي خارجــي 

ــه  ــك ال ينفصــل اإلل ــارق؛ فكذل ومرجــع مف

عــن اإلنســان وعــن الطبيعــة أيضــا، بــل 

ــه يف الطبيعــة ويف اإلنســان أيضــا  يحــل اإلل

مبــا هــو جــزء عضــوي مــن الطبيعــة؛ أي إن 

ــتقل  ــرد املس ــان الف ــل يف اإلنس ــه ال يح اإلل

ــل  ــو الشــأن يف االتصــال الخطــي، ب ــام ه ك

كال  باعتبارهــا  الطبيعــة  يف  اإللــه  يحــل 

يرتكــب مــن مجموعــة مــن األجــزاء مبــا فيهــا 

 )Spinoza( اإلنســان. وهــذا مــا أشــار إليــه

ــياء  ــه: »إن كل األش ــارة يف قول ــح العب بري

يف اإللــه وتتحــرك يف اإللــه، وبهــذا أنــا أتفــق 

مــع القديــس »بولــس« ومــع كل الفالســفة 

أن  يف  األســلوب،  اختــالف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض االقرتاحــات التــي حاولــت أن أثبته
والطبيعــة«.)1( اإللــه  بــن  الوحــدة  هــي 

ــي  ــة، يختف ــه يف الطبيع ــل اإلل ــام يح وحين

اإلنســان  عــن  واملتعــايل  املفــارق  اإللــه 

والكــون، وتصبــح القيــم املاديــة هــذه املــرة 

ــه اإلنســان  ــذي يســتمد من هــي املرجــع ال

ــة  ــم املادي ــي القي ــة، وه ــه األخالقي معياريت

ــل  ــن اإلنســان والــيء، ب ــي ال تفصــل ب الت

الجســد  فيوظــف  معــا:  عليهــام  تــرسي 

)1( Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.

اإلنســاين ســندا إشــهاريا ومســاحة إعالنيــة، 

يبيــع مســاحيق التجميــل وغســول الشــعر، 

شــأنه  بيعــه،  ميكــن  مــا  وكل  واملالبــس، 

شــأن أي لــوح إشــهاري معلــق عــى ناصيــة 

شــارع رئيــس... كــام يصــر الجســد اإلنســاين 

ــة الجنســية وموضوعــا  مجــاال إلشــباع الرغب

إال  األفــالم  تنجــح  فــال  اللــذة،  لتحصيــل 

بامتهــان الجســد البــري وتوظيفــه مســاحًة 

إلشــباع الرغبــة الجنســية، وموضوعــا للعنف 

ــارة... ــن إث ــان م ــا يحقق ــادة مب واإلب

  اإلله في االتصال التبادلي المربك:

طابعــا  املربــك  التبــاديل  االتصــال  يأخــذ 

خاصــا، فهــو يبــدو للوهلــة األوىل عديــم 

مــن  مزيــج  مجــرد  واملالمــح،  الســامت 

والتفاعــي،  الخطــي  االتصالــن  خصائــص 

لكــن هــل يتحــدد االتصــال التبــاديل هكــذا 

بــكل بســاطة، باعتبــاره مزيجــا بــن منطــن 

مــن االتصــال؟

االتصالـن  بـن  الخلـط  أفـى  الواقـع،  يف 

الخطـي والتفاعـي إىل نـوع ثالـث هـو أكـرب 

مـن مجرد دمجهام؛ إذ يهدم االتصال التباديل 

املعهـودة  االتصاليـة  البََدِهيـات  املربـك كل 

وعـى رأسـها عنـارص االتصـال، فــ »الرسـالة، 

واملرسـل، واملسـتقبل، عنارص بحكم املفقودة 
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هنـا. وبحكـم املحذوف، واقع الـذات، وواقع 
العـامل، وبالتـايل واقـع األفـراد التفاعـي..«))(

الفلســفية،  يتعلــق مبرجعيتــه  فيــام  أمــا 

فقــد يتصــور البعــض أنهــا تدمــج فلســفتي 

)Descartes( و)Spinoza(، لكنهــا مرجعيــة 

أكــرب مــن ذلــك أيضــا، »وبحكــم املســتبعد، 

كل رجــوع إىل التمثــل الديــكاريت الذي يباعد 

بــن الــذات واملوضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إىل التعبــر الســبينوزي، وإىل اإلدراج 
الحــرج لــذات معقــدة يف محيــط معقــد.«))(

الواقــع  يختفــي  كيــف  أوضحــت ســابقا 

واقعــا  كان  ســواء  التبــاديل،  االتصــال  يف 

ــا  ــذات، أو واقع ــن ال ــال ع ــا منفص موضوعي

ذاتيــا متتــزج بــه الــذات وتشــكل أحــد 

ــك إىل ســرورة االتصــال  ــرد ذل ــارصه. وم عن

ــي  ــكل تنمح ــاع، وبش ــال انقط ــم ب ــي تت الت

معــه الحــدود بــن الواقــع الفعــي وصورتــه، 

لإلنتــاج  يخضــع  واقــع  وأنــه  خصوصــا 

تنتهــي  ال  ســرورة  يف  اإلنتــاج  وإعــادة 

بحيــث يصعــب التمييــز بــن الواقــع الزائــف 

والواقــع الحقيقــي.. إنهــا إذن عالقــة تقــوم 

عــى عــدم التحديــد، وعــدم وجــود معايــر 

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص 5))(.

املرجع نفسه، )ص 5))(.  )((

واضحــة لفــرز الواقــع. وعــدم التحديــد هــذا 

هــو الــذي يطبــع عالقــة اإلنســان بالطبيعــة، 

فوضويــة،  عالقــة  بدورهــا  تصبــح  التــي 

ــزا،  ــح مرك ــا ال تصل ــان أنه ــف اإلنس ويكتش

كــام كان الحــال عليــه يف االتصــال التفاعــي 

الــذي يحــل فيــه اإللــه يف الطبيعــة/ املــادة؛ 

اتســاع  العلــوم املعــارصة  أثبتــت  حيــث 

الطبيعــة وقوانينهــا بشــكل تصبــح معــه 

التحديــد، فالكــون تطبعــه  عصيــة عــى 

ــد..  ــه الوحي ــوىض« نظام ــبية«، و«الف »النس

وعــوض أن تكــون الطبيعــة/ املــادة هــي 

مركــز الكون، تتوزع القداســة عــى كل أجزاء 

الطبيعــة، لتتفــكك وتختفــي بعــد ذلــك.

ــز  ــك يتمي ــاديل املرب ــال التب وإذا كان االتص

والرســالة  واملســتقبل  املرســل  باختفــاء 

والواقــع، كــام ال يوجــد فيــه ضامــن للواقع... 

فــإن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك هــو عــدم 

وجــود مركــز باملعنــى املعــريف، ولــو كان 

اإللــه العلــامين بنوعيــه: إلــه »ديــكارت« 

الــذي يحــل يف اإلنســان، أو إلــه »اســبينوزا« 

الــذي يحــل يف الطبيعــة. وبغــض النظــر عــن 

شــكل اإللــه املعلمــن، فقــد كان لدينــا عــى 

األقــل مركــز، ومرجــع معيــاري لإلنســان 

يســتمد منــه قيمــه ومعايــره، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم واملعايــر. 

وقــد كان )Lucienn Sfez( موفقــا حينــام 
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وبغــض النظر عن شــكل اإللــه املعلمن، 

فقــد كان لدينــا عــى األقــل مركــز، 

يســتمد  لإلنســان  معيــاري  ومرجــع 

منــه قيمــه ومعايــريه، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم واملعايري. 

أشــار إىل أن الثابــت الوحيــد يف االتصــال 

التبــاديل املربــك هــو ســرورة االتصــال التــي 

ال تنتهــي، وهــذا مــا يظهــر واضحــا يف قولــه: 

»إن واقــع التواصــل وواقــع تأثراتــه املمكنــة 

التــي ميكــن أن تتلقاهــا رســالة مــا، يقاســان 

كالهــام بحالــة التواصــل الشــاملة، يف لحظــة 

معينــة، مؤقتــة دامئــا )فيــض مســتمر(. ]...[ 

بالحســبان إال  التواصــل  ال تأخــذ عمليــة 

اآليت والذاهــب مــن حــوار بــال أشــخاص. ال 

ــا، أي التواصــل يف  تأخــذ بالحســبان إال ذاته
ــه الحشــو«.))( موضوعــه الخــاص. إن

ــك هــو  ــال املربـــ ــر إذن أن االتصـــ يظهـــ

ســرورة اتصـــــال دامئــة، بــال أهـــــداف وال 

ــة، فــام يهــم هــو اتصــال ال  مالمــح واضحــ

يتوقــف... فتنهــار املطلقــات وكل الثوابــت، 

الثابــت  هــو  املســتمر  التغيــر  ويصبــح 

ــاء كل  ــع اختف ــه م ــي اإلل ــد. فيختفــ الوحي

ــالن،  ــالم واإلع ــائل اإلع ــرب وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  )((

مرجــع ســابق، )ص/ 0))(.

ــول إىل  ــز الحل ــدد مراك ــات، إذ »تتع املطلق

ــول،  ــز الحل ــي مرك ــرورة ه ــح الص أن تصب

الوحيــد،  املطلــق  النســبي هــو  ويصبــح 

الثبــات  نقطــة  هــو  التغــر  ويصبــح 

الطبيعة/املــادة  تفقــد  حينئــذ  الوحيــدة. 

النهائيــة.  مركزيتهــا، باعتبارهــا املرجعيــة 

ويغيــب يف نهايــة األمــر كل يقــن وتســيطر 

النســبية متامــا وتتعــدد املراكــز ويســقط 
كل يشء يف قبضــة الصــرورة الكاملــة.«))(

 تأثير الرؤية الدينية المسيحية 
الموجهة للفكر االتصالي في بحوث 

االتصال الجماهيري:

يظهر مام سـبق، أن الرؤية الدينية املسـيحية 

االتصاليـة  النظريـات  عمـــــق  يف  تتغلغـل 

واإلعالميـة الحديثـة، وتؤثــــث االسـتعارات 

الذهنيـة التـي تبنـن تلـك النظريـات. وإذا 

كانـت تلـك النتيجة قد احتاجت قدرا ال بأس 

بـه مـن التحليـل للوصـول إليهـا؛ فـإن اآلثـار 

البحثيـة لتلـك الرؤيـة الدينيـة أكـر وضوحا. 

الحديـث يف  االتصـايل  الفكـر  نشـأة  إن  بـل 

تأثـرت  األورويب واألمريـي،  الغـرب بشـقيه 

املسـيحية  الدينيـة  بالرؤيـة  كبـر  بشـكل 

عبــد الوهــاب املســري، مــا بــن حركــة تحريــر املــرأة   )((

وحركــة التمركــز حــول األنثــى: رؤيــة معرفيــة. مجلــة 

ــزدوج 5)-6)،  ــاص م ــدد خ ــة، ع ــة مغربي ــف، فصلي املنعط

.)75 )ص/  )0)4)هـــ/000)م(، 
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التـي سـادت هنـاك، حتـى أن مالمـح الفكـر 

للكنيسـة  تبعـا  تتأثـر  بلـد  كل  يف  االتصـايل 

املهيمنـة هنـاك: كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية. 

االتصـايل  باملُنظّـر  أسـتعن  ذلـك،  ولبيـان 

والناقـد اإلعالمي، وأسـتاذ الصحافـة بالعديد 

مـن الجامعـات األمريكيـة: »جيمـس كاري« 

بكتابـه  وتحديـدا   ،)James W. Carey(

الـذي يتلمـس  الشـهر »االتصـاُل ثقافـًة«)1( 

التـي تشـكل مـن  الثقافيـة  فيـه السـياقات 

خاللهـا االتصال الحديث والفكـر االتصايل يف 

السـياق الغـريب عمومـا، واألمريـي خصوصا؛ 

إذ يعتـرب أن الفكـر االتصـايل األمريـي يقـوم 

عـى تصوريـن متاميزيـن لالتصـال، وكالهـام 

عـرب  مـا  هـذا  دينيـة،  أصـول  مـن  مسـتمد 

لالتصـال  متنوابـان  »تصـوران  بقولـه:  عنـه 

منـذ دخـل  األمريكيـة  الثقافـة  يعيشـان يف 

هـذا املصطلـح الخطـاب املتـداول يف القـرن 

التعريفـن، كـام  التاسـع عـر. يُسـتمد كال 

هـو الحـال مـع معظـم الثقافـة العلامنيـة، 

مـن أصـول دينيـة، ويعتقد أنهـام يحيالن إىل 

مناطـق مختلفـة للتجربة الدينيـة. ميكننا أن 

نسـمي هذين التعريفن، ]...[ رؤية إرسـالية 
لالتصـال، ورؤيـة شـعائرية لالتصـال«.)2(

)1( James Carey, Communication as Culture: Essays on 

Media and Society, Revised Edition, Routledge, 2008.

)2( James Carey, Communication as Culture, op cit; p : 12.

الرؤيــة  أن   )James W. Carey( يعتــرب 

اإلرســالية الحديثــة لالتصــال، تعــود إىل فــرتة 

ــالت  ــة والرح ــافات الجغرافي ــة االكتش حرك

االســتعامرية األوروبيــة، التي رغم اســتنادها 

إىل دوافــع سياســية واقتصادية، فإنها تســتند 

ــي املســيحي. وهــو  أيضــا إىل التصــور الدين

ــد ليوجــه أيضــا االســتيطان األورويب  ــا امت م

 James( ــدد ــذي يح ــة، وال ــارة األمريكي للق

ــايل: »كان  ــي كالت ــياقه الدين W. Carey( س

ينظــر إىل النقــل، وخاصــة عندمــا جلــب 

لالحتــكاك  األورويب  املســيحي  املجتمــع 

باملجتمــع الوثنــي األمريــي))(، عــى أنــه 

شــكل مــن أشــكال االتصــال ذو آثــار دينيــة 

ــاء  ــة يف الفض ــذه الحرك ــت ه ــة. وكان عميق

ــة لتأســيس وتوســيع ملكــوت الــرب،  محاول

لخلــــق الظــــروف التــي بفضلهــا ميكــن 

أن يتحقـــــق التفاهــــم اإللهــي، إلحــالل 

الفــــــردويس يف مدينـــــة ال تـــــزال أرضية.

املعنــى األخالقــي للنقــل كان إذن إنشــاء 

وهــو  األرض.  عــى  الــرب  مملكــة  ومــدَّ 
ــال«.)4( ــي لالتص ــى األخالق ــس املعن كان نف

الوحيــد   )James W. Carey( يكــن  ومل 

الــذي تنبــه إىل األصــول املســيحية لالتصــال 

املجتمع األمريي األصي.  )((

)4( James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 13.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

بــل هــي مالحظــة مشــرتكة  الغــرب،  يف 

أصــول  يف  الباحثــن  مــن  العديــد  بــن 

اإلعــالم؛  وتكنولوجيــا  االتصــايل  الفكــر 

ــة  ــد الديني ــم الحــظ ســيطرة التقالي فبعضه

الكاثوليكيــة عــى املجتمــع األورويب القديــم، 

النمــوذج االتصــايل الشــعائري  التــي كان 

ــرون  ــظ آخ ــام الح ــا.))( ك ــرب إليه ــو األق ه

عــى  الربوتســتانتي  النمــوذج  هيمنــة 

ــع األمريــي،))( وهــو مــا انعكــس  املجتمــــ

اتصاليـــــا بســــــيادة النمـــــوذج اإلرســايل. 

 Perry( »يف عــام 965)، كتــب »بــري ميلــر

Miller( واصفــا الصيغــة »الربوتســتانتية« 

لالتصــال األمريــي: »اإلجــامع )بــن الطوائف 

ــة  ــدو للوهل ــد يب ــذي ق ــتانتية(، وال الربوتس

األوىل خارقــا للعــادة، قــد أحدثــه التلغــراف 

والصحافــة التــي أعلنــت ونــرت »حــامس 

التعاطــف املســيحي، مــع البشــارة الحافلــة 

بالخــرات، مــن حشــود تــم تجميعهــا يف آن 

واحــد يف كل مدينــة؛ يف الواقــع، تقريبــا، 

ــة«. وال  ــالة جامع ــا يف ص ــة مع ــت أم جمع

ــط أن  ــة فق ــض صدف ــون مح ــن أن يك ميك

جوســت فــان لــوون، تكنولوجيــا اإلعــالم: رؤى نقديــة،   )((

ترجمــة شــويكار زيك، مجموعــة النيــل العربيــة، مــر، 

.)(6 )ص  )009)م(،  )ط)(، 

ملزيد من التفاصيل، ميكن الرجوع إىل كتاب:  )((

- Talcott Parsons, The Evolution of Societies, Engle-

wood Cliffs : Prentice Hall, 1973.

تتزامــن تلــك الحركــة مــع كابــل األطلــي،))(

 إذ شــكال معــا طالئــع »ســبقت النــر 

الروحــي النهــايئ«... كانــت صحــوة عــام 

الحلــم  تفعيــل  لربنامــج  حيويــة   (858
ــا)4(«.)5( ــيح التكنولوجي ــي بتمســـ األمريكــ

الشــعائرية  الرؤيــة  أهميــة  ورغــم 

لالتصــال التــي يحيــل إليهــا النــص، فــإن 

هــذه  أن  عــى  يؤكــد   )James Carey(

ــن  ــي ع ــكل فع ــة بش ــت غائب ــة ظل الرؤي

األمريــي،  واألكادميــي  العلمــي  التــداول 

مقابــل هيمنــة النمــوذج اإلرســايل الــذي 

ينســجم مــع »املنابــع الكامنــة« للثقافــة 

األمريكيــة، وهــو الغيــاب الــذي ينتقــده 

ــاره الســلبية عــى  »كاري« خصوصــا مــع آث
األمريكيــة.)6( والثقافــة  االتصــال  بحــوث 

يف املقابــل، تتحــدد األصــول الدينيــة للرؤيــة 

اإلرســالية لتكنولوجيــا االتصــال يف الواليــات 

املتحــدة كالتــايل: »دخلت هــذه التكنولوجيا 

الجديــدة التــداول األمريــي ليــس باعتبارهــا 

ــي  ــط األطل ــرب املحي ــراف ع ــل تلغ مــروع إنشــاء أول كاب  )((

ــكا. ــامل أمري ــا بش ــط أوروب يرب

أي جعلها مسيحية.  )4(

)5( Perry Miller, The Life of the Mind in America. 

New York : Harcourt, Brace and World, 1965, p : 

91.

)6( James Carey, Communication as Culture, op cit ; 

p p : 15-16.
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ــا  ــا إلهي ــا إلهام ــل باعتباره ــا، ب ــرا دنيوي أم

ألغــراض نــر الرســالة املســيحية ملــدى 

وتجــاوز  الزمــن  وتخطــي  وأرسع،  أبعــد 

املــكان، وتخليــص الوثنيــن، والتعجيــل بيــوم 
ــيكا«.)1( ــه وش الخــالص وجعل

ــن درجــة  ــن الواجــب أن نتســاءل اآلن ع م

ــيحية  ــة املس ــول الديني ــذه األص ــور ه حض

ــت  ــارص: هــل مازال ــر االتصــايل املع يف الفك

توجــه وتؤطــر الفكــر االتصــايل املعــارص 

وبحوثــه األكادمييــة املتخصصــة؟ أم إن تلــك 

بنشــأة  فقــط  ارتبطــت  الدينيــة  الرؤيــة 

االتصــال الجامهــري؟

دراســـــته  يف   )James Carey( يؤكـــــد 

ذلــك  أن  فيهــا  يــربز  التــي  املتخصصــة 

يكــون  رمبــا  اإلرســايل  الدينــي  التصــور 

ــة  ــة علني ــن كل صيغ ــبيا ع ــع نس ــد تراج ق

أو رصيحــة، لكنــه بقــي املوجــه الفعــي 

للفكــر االتصــايل؛ بــل أكــر مــن ذلــك، يــربز 

ــاش  ــى النق ــارص وحت ــايل املع ــر االتص الفك

التقنــي حــول تكنولوجيــا االتصــال واإلعــالم 

ــدا  ــح أب ــة مل تتن ــول الديني ــد أن األص الجدي
ــي.)2( ــايل األمري ــر االتص ــه الفك ــن توجي ع

)1( James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

)2( James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

أمــا بحــوث االتصــال الجامهــري املعــارص، 

ــا التأثــر وغرهــا،  ــه مــن قضاي ومــا تهتــم ب

فهــي مل تخــرج قــط عــن الرؤيتــن الدينيتــن 

الرؤيتــان  وهــام  والشــعائرية،  اإلرســالية 

ــوث  ــاالت بح ــب مج ــن ترتي ــؤولتان ع املس

ــا: ــد أنواعه ــري وتحدي ــال الجامه االتص

التجليات البحثية للرؤية اإلرسالية 
لالتصال: 

إىل  لالتصـال  اإلرسـالية  الرؤيـة  أفضـت 

ابتـكار مجـال واسـع مـن بحـوث التأثـرات، 

والتـي شـغلت رمبـا أكـرب مسـاحة يف مجـال 

تلـك  أفـرزت  كـام  اإلعالميـة،  الدراسـات 

البحـوث العديـد مـن نظريـات التأثـر التـي 

عرضتهـا سـابقا. باإلضافـة إىل ذلـك، أفـرزت 

ودراسـات  بحـوث  أيضـا  اإلرسـالية  الرؤيـة 

منهـا  نبعـت  والتـي  االتصـال،))(  وظائـف 

العديـد مـن النظريـات اإلعالميـة املفـرسة، 

واإلشـباعات،  االسـتخدامات  نظريـة  مثـل 

ال يســع املجــال للحديــث عــن وظائــف االتصــال التــي تعــد   )((

بدورهــا مــن أهــم مجــاالت البحــث يف االتصــال الجامهــري، 

لالطــالع عليهــا انظــر: 

- درويــش عبــد الرحيــم، مقدمــة إىل علــم االتصــال، عــامل الكتــب، 

القاهــرة، مــر، )ط)(، )))0)م(. )ص ص)4)- )7)(.

- Samuel Becker, Discovering Mass Communication, 

Scott, Foresman, 1983.

- Ian Marsh )and others(, Sociology: Making Sense of 

Society, 3rd ed, London : Prentice Hall; 2006.
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ونظريـة القيمـة املتوقعـة، ونظريـة اللعـب 

... وهـذا مـا يظهـره النـص التـايل: »إذا كان 

الرؤيـة  عـرب  صحيفـة  يتفحـص  أحدهـم 

اإلرسـالية لالتصـال، فإنه يرى الوسـيط كأداة 

الرتفيـه؛  وأحيانـا  واملعرفـة،  األخبـار  لنـر 

مـع أعـداد هائلـة مـن الجرائـد التـي تغطي 

مسـاحات أكـرب. هنـا تنشـأ تسـاؤالت حـول 

آثـار هـذا عـى الجامهـر: األخبـار بوصفهـا 

إنارة للواقـع أو تعتيام عليه، تغيرا للمواقف 

أو تعزيـزا لهـا، تكثيفا للمصداقية أو للشـك. 

تثـار تسـاؤالت أيضـا بشـأن وظائـف األخبار 

والصحـف: هل هـي تدعم اندمـاج املجتمع 

أم سـوء تكيفـه؟ هـل تعمـل أم ال، للحفـاظ 

عـدم  تعـزز  أو  الشـخصيات  اسـتقرار  عـى 

امليكانيـي  التحليـل  اسـتقرارها؟ مثـل هـذا 
»اإلرسـالية«.)1( الحجـة  عـادة  يصاحـب 

التجليات البحثية للرؤية الشعائرية لالتصال: 

االمتـدادات   )James Carey( يصـف 

»إن  قائـال:  الشـعائرية  للرؤيـة  اإلعالميـة 

رؤيـة شـعائرية لالتصال تركز عـى مجموعة 

مختلفـة مـن املشـاكل يف دراسـة الصحـف. 

أقـل  بدرجـة  صحيفـة  قـراءة  اعتبـار  مثـال، 

وبدرجـة  ملعلومـات،  اكتسـاب  أو  كإرسـال 

أكـرب كحضـور قـداس ]ديني[، وهـي وضعية 

)1( James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 16.

ال جديـد فيهـا يتـم تعلمـه، ولكـن فيهـا يتم 

تصـور رؤيـة خاصة للعـامل واملصادقـة عليها. 
قـراءة األخبـار وكتابتهـا هـو عمـل طقـويس 
وأكـر من ذلـك هو عمل درامي. ما يحتشـد 
أمـام القـارئ ليـس مبعلومـات خالصـة، إنهـا 
صـورة عـن القـوى املتنافسـة يف العـامل«.)2( 

تتقاطـع هـذه الرؤيـة إىل حـد ما مـع بحوث 
وظائـف االتصـال، وإن كانـت تحيـل بشـكل 
الدراسـات  مـن  عريـض  مجـال  إىل  أسـايس 
االتصـال  اجتـامع  علـم  يشـمل  اإلعالميـة 
والوسـاطة«))(،  التقنيـة  و«سوسـيولوجيات 
متعـددة  منـاذج  اقـرتاح  فيهـا  ميكـن  التـي 
 )4()Everett Rogers( مـــثـــل أعــــمــــال
أيضـا  يشـمل  كـام  و)Michel Callon()5(؛ 
املسـتندة  لالتصـال،  الظاهراتيـة  الدراسـات 
اتصاليـا  لهـا  فلسـفيا إىل »هـورسل« وأمثـل 
)6(.)Harold Innis( مبفهـوم االنحيـاز عنـد

)2( ibid, p: 16.

برنــار مييــج، الفكــر االتصــايل: مــن التأســيس إىل منعطــف   )((

القصــوار، دار توبقــال  الثالثــة، ترجمــة أحمــد  األلفيــة 

).6(-  56 ) ص ص  )))0)م(،  )ط)(،  املغــرب،  للنــر، 

)4( Everett Rogers, Diffusion of innovations, Free 

Press, New York, 1963.

)5( Michel Callon et Bruno Latour, Les paradoxes de 

la modernité : Comment concevoir les innova-

tions? Prospective et santé, N 36, 1985, p : )13:25(.

)6( - Harold Iniss, The Bias of Communication, 

Toronto: University of Toronto Press, 1982.
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االتصال التبادلي المربك: أي تصور 
ديني؟

أكــر  منســجام  الخطــي  االتصــال  يبــدو 

ــا  ــالية لالتصــال، باعتباره ــة اإلرس ــع الرؤي م

يف  واتصاليــا  جغرافيــا  وامتــداد  توســعا 

املــكان، يف حــن تجــد االتصــال التفاعــي 

ــة  ــن يف عملي ــاج املتواصل ــم بإدم ــذي يهت ال

االتصــال أقــرب إىل الرؤيــة الشــعائرية. 

املؤطــر  املربــك،  التبــاديل  االتصــال  أمــا 

ــال  ــة، ف ــد الحداث ــا بع ــات م ــفيا بأدبي فلس

ــا  ــة، ولكنه ــة الديني يخــرج أيضــا عــن الرؤي

التــوراة  مــن  أكــر  تنهــل  املــرة  هــذه 

والَقبَّالــة))( وليــس مــن التعاليــم املســيحية، 

الدراســات  مــن  العديــد  أبــرزت  حيــث 

العالقــة الوطيــدة مــا بــن اليهودية وفلســفة 

مــا بعــد الحداثــة،))( خصوصــا وأن أبــرز رواد 

الرتاث الصويف اليهودي.  )((

من أبرز تلك الدراسات:  )((

- Susan Handelman, Fragment of Redemtion : Jew-

ish Thought in Benjamin, Scholem, and Levinas; 

Bloomington/ Indianapolis : Indiana University 

Press ; 1991.

- Susan Handelman, The Slayer of Moses: The Emer-

gence of Rabbinic interpretation in modern Lit-

erary Theory; Bloomington/ Indianapolis: Indiana 

University Press; 1988.

ــة  ــة: رؤي ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد الوهــاب املســري، اليهودي - عب

ــة. مرجــع ســابق. معرفي

فلســفة مــا بعــد الحداثــة يدينــون باليهودية 

ــاك  ــال »ج ــودي أمث ــل يه ــن أص ــم م أو ه

و«إدمــون   )Jacques Derrida( دريــدا« 

و«هارولــد   )Edmond Jabès( جابيــس« 

 ...)Harold Bloom( بلــوم« 

وإذا كانــت الحضــارة املســيحية حضــارة 

ــرب  ــالية )ع ــن اإلرس ــرزت الرؤيت ــة، أف مكاني

املــكان( والشــعائرية )التوحيــد يف مجــال 

ــة  ــارة اليهودي ــإن الحض ــن(، ف ــرايف مع جغ

حضــارة زمنيــة، ال ترتبــط مبــكان محــدد 

وهــذا مــن آثــار تجربــة النفــي عــى الفكــر 

ــاص  ــوم خ ــه مفه ــان نفس ــودي؛ وللزم اليه

فيهــا، ينســجم مع مفهــوم الصــرورة الزمنية 

ــس  ــة؛ ولي ــة ثابت ــاب أي نقط ــة يف غي الدامئ

هــذا هــو التشــابه الوحيــد مــع فلســفة مــا 

ــاك تشــابهات عــدة  ــل هن ــة، ب ــد الحداث بع

ميكــن الوقــوف عليهــا بالعــودة إىل املراجــع 

ــا أيضــا  ــن أبرزه ــا، م ــا آنف ــي أرشت إليه الت

إلغــاء املركــز الثابــت، وإلغــاء الثنائيــات 

ــه. ــيادة اإلل ــرتاف بس ــي إىل االع ــي تف الت

باإلضافــة إىل ذلــك، يتضمــن الفكــر الدينــي 

ــه،  ــا عــن اإلل ــا غريب اليهــودي تصــورا حلولي

أقــل مــا ميكــن وصفــه بــه أنــه حلوليــة 

صامتــة، أي إنهــا ال تعلــن بشــكل واضــح 

ــاين أو  ــا )إنس ــز م ــه يف مرك ــول اإلل ــن حل ع

بــل تقــدم اإللــه مــن خــالل  طبيعــي(، 
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ينتفــي  التــي  التناقضــات  مــن  العديــد 

ــن  ــه م ــر اإلل ــت يح ــكل ثاب ــا أي ش معه

ــرا،  ــس ب ــة لي ــه يف اليهودي ــه: »فاإلل خالل

ولكنــه ذو ســامت بريــة، وهــو مطلــق 

ــه يحــل  ــل إن ــخ، ب يتجــاوز الطبيعــة والتاري

يف الشــعب اليهــودي والتاريــخ اليهودي. ويف 

القبَّالــة )الــرتاث الصــويف الحلــويل اليهــودي(، 

ــه(  ــل ل ــذي ال مثي ــوف« )ال ــن س ــو »األي ه

ولكنــه هــو أيضــا »الالأيــن« )الــاليشء(. 

ــون-  ــر القبالي ــان – كــام يشــــــ والكلمتـــ

مكونتــان مــن الحــــروف واألصــوات نفســها 

ــذا وال ذاك،  ــو ه ــه ال ه ــكأن اإلل ــا، ف تقريب

بالحضــور«))(. بالغيــاب وال هــو  وال هــو 

يتوافــق  لإللــه،  اليهــودي  التصــور  هــذا 

 Jacques( تصــور  مــع  واضــح  بشــكل 

ــالف  ــوم »االخت ــي ملفه Derrida())( التفكي

 Différance( واإلرجــاء« الــذي قــام بنحتــه

La())(، حيــث يعــرب هــذا املفهــوم عــن حالــة 

وســيطة ال هــي بالحضــور وال بالغيــاب، 

ــى  ــل ع ــره يحي ــاب يف نظ ــى الغي ــه حت ألن

عبــد الوهــاب املســري، اليهوديــة ومابعــد الحداثــة: رؤيــة   )((

ــابق، )ص 09)(. ــع س ــة، مرج معرفي

جــاك دريــدا )Jacques Derrida( فيلســوف فرني )0)9)-  )((

004)(، مــن أبــرز منظــري مــا بعــد الحداثــة ومؤســس 

التفكيــك )967)(.

جــاك دريــدا، الكتابــة واالختــالف، ترجمــة كاظــم جهــاد، دار   )((

توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، )ط)(، )988)(.

بــرا،  ليــس  اليهوديــة  يف  »فاإللــه 

ولكنــه ذو ســات بريــة، وهــو مطلق 

ــه  ــل إن ــخ، ب ــة والتاري ــاوز الطبيع يتج

ــخ  ــودي والتاري ــعب اليه ــل يف الش يح

اليهــودي. ويف القبَّالــة )الــرتاث الصــويف 

»األيــن  هــو  اليهــودي)،  الحلــويل 

ــه  ــه) ولكن ــل ل ــذي ال مثي ــوف« )ال س

)الــاليشء). »الالأيــن«  أيضــا  هــو 

الحضــور مبــا هــو نفــي لــه، يف حــن تســعى 

أي  نفــي  إىل  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفة 

ــة  ــل للحقيق ــن محتم ــي إىل تع ــات يف ثب

وقــايئ  كإجــراء  مــا،  لحظــة  يف  واملعنــى 

مفــارق،  مطلــق  عــى  الحصــول  مينــع 

يتجنبــه  مــا  وهــذا  املنــزه،  اإللــه  وهــو 

)Derrida( والتفكيكيــون رصاحــة؛ فعــى 

حــد تعبــر )Jacques Derrida(: »إن الوجه 

املفهــوم لإلشــارة )املدلــول( يتجــه دامئــا 
ــاوز(«.)4( ــول املتج ــه )املدل ــه اإلل ــو وج نح

ــن  ــاز: ب ــة واملج ــري، اللغ ــاب املس ــد الوه ــن: عب ــال ع نق  )4(

ــر،  ــرة، م ــروق، القاه ــود، دار ال ــدة الوج ــد ووح التوحي

.)((9 )ص  ))00)م(،  )ط)(، 

قــد تناولــت مســألة تغييــب اإللــه عنــد التفكيكيــن يف األدب يف 

ــن  ــال األديب ب ــات االتص ــي، »مكون ــام امل ــتي: - هش دراس

البنيويــة والتفكيــك: مقارنــة وتفســر«، التســامح )تغــر 

عنوانهــا إىل التفاهــم حاليــا(، فصليــة فكريــة إســالمية، 

تصــدر عــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة 

عــامن، العــدد 9)، الســنة الثامنــة، شــتاء )))4)ه/0)0)م(.  

.)(9(  -(75 ص  )ص 
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ــات  ــن نظري ــدا ع ــك، وبعي ــة إىل ذل باإلضاف

الكنيســة  عكــس  وعــى  املؤامــرة، 

قتلــة  اليهــود  تعتــرب  التــي  الكاثوليكيــة 

املســيح، فــإن الربوتســتانتية تؤمــن بالعهــد 

القديــم )التــوراة( ومقوالتــه))(، هنــا ســيكون 

ــن املســيحي  ــن الديني ــن الفكري التقــارب ب

األمريــي  الســياق  يف  أكــرب  واليهــودي 

ــوارد، عــى  ــه مــن ال ــذا فإن الربوتســتانتي؛ ل

مســتوى البحــث العلمــي يف مجــال االتصال، 

ــة  ــة الديني ــح الرؤي ــض مالم ــرسب بع أن تت

اإلرســالية  الرؤيتــن  لتطعــم  اليهوديــة 

االندمــاج  ولعلــه  لالتصــال،  والشــعائرية 

ــك. ــاديل املرب ــذي أفــى إىل االتصــال التب ال

خاتمة: أثر الرؤية الدينية المسيحية 
في اإلعالم ومحاوالت التأصيل:

ــم  ــن تحك ــة ع ــكاالت الناجم ــالج اإلش إن ع

الرؤيــة الدينيــة يف الفكــر االتصــايل الحديــث 

واملعــارص، هــو أكــرب مــن أن يحــر يف 

خانــة الخصوصيــة الحضاريــة، والتــي تفــي 

- تؤمــن الربوتســتانتية بالعهــد القديــم )التــوراة( ومقوالتــه   )((

يؤمــن  إذ  فلســطن،  إىل  اليهــود  عــودة  تتضمــن  التــي 

األلفــي  العــر  »نبــوءة  يســمى  مبــا  الربوتســتانتيون 

بعــد  املنتظــر  املســيح  بظهــور  تقــول  التــي  الســعيد«، 

اجتــامع اليهــود بفلســطن، ليقــوم بتنصرهــم، ثــم يقودهــم 

يف معركــة »آرمجــدون« التــي ســينترون فيهــا، ليبــدأ عهــد 

ــام. ــف ع ــدوم أل ــعادة ي ــن الس ــد م جدي

ــل  ــايئ يف التعام ــق انتق ــب إىل منط يف الغال

مجــال  يف  الغــريب  العلمــي  الــرتاث  مــع 

ــة  ــن راهني االتصــال، وإىل إحــداث فجــوة ب

البحــث العلمــي يف املجــال االتصــايل الــدويل 

ــة،  ــن جه ــه م ــه ومناهج ــكاالته وواقع بإش

ــة. ــة ثاني ــن جه ــي م ــاج التأصي ــن اإلنت وب

ــايس،  ــكل أس ــه بش ــز علي ــي الرتكي ــا ينبغ م

هــو أن تلــك الرؤيــة الدينيــة تلقــي بظاللهــا 

ــث  ــة، حي ــة االتصالي ــة العلمي ــى املامرس ع

إن آثــار تلــك الرؤيــة ال تقتــر عــى اإلطــار 

الفكــري فقــط، بــل متتــد إىل مناهــج البحــث 

ــه  ــا ألخص ــذا م ــية، وه ــه األساس وموضوعات

ــايل: عــى الشــكل الت

ــة  ــة الديني ــرسب الرؤي ــة أوىل، تت ــن جه - م

اإلبســتمولوجية  البنيــة  إىل  املســيحية 

لنظريــات االتصــال الجامهــري الحديــث 

ــوم  ــي تق ــة الت ــتعارات الذهني ــدد االس وتح

ــة  ــتعارتن: آلي ــا؛ وهــي تتلخــص يف اس عليه

وعضويــة، ويف تصوريــن مســيحين لإلله: إله 

ديــكاريت يحــل يف اإلنســان، وإلــه اســبينوزي 

يحــل يف الطبيعــة. وكال التصوريــن يعطــالن 

اإللــه ويقصيانــه عــن الحيــاة اإلنســانية، 

موجــود  املســيحي  املنظــور  يف  فاإللــه 

ظاهريــا، لكنــه معطــل معرفيــا، وفــق رؤيــة 

حلوليــة، يصبــح معهــا اإللــه أبعــد مــا يكــون 

عــن التأثــر يف حيــاة اإلنســان وتحديــد 
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ــة؛ ــه األخالقي ــة ومعياريت ــه املعرفي مرجعيت

الرؤيــة  انعكســت  ثانيــة،  جهــة  مــن   -

الدينيــة املســيحية أساســا، واليهوديــة ثانيــا، 

بشــكل فعــي عــى الفكــر االتصــايل والبحث 

ــن  ــي يف االتصــال أيضــا، م ــي التطبيق العلم

خــالل صياغتهــام وفــق رؤيتــن: إرســالية 

ــام  ــام.. وه ــط بينه ــة تخل ــعائرية، وثالث وش

الرؤيتــان اللتــان وجهتــا تراثــا كبــرا مــن 

اإلنتــاج العلمــي االتصايل عموما، بل ورســمتا 

االتصــال  يف  األكادميــي  البحــث  مجــاالت 

الجامهــري وحددتهــا... فتجــد املجــاالت 

ــة األساســية يف االتصــال الجامهــري،  البحثي

ــر وبحــوث وظائــف  مبــا فيهــا بحــوث التأث

االتصــال وغرهــا، امتــدادا لتلــك الرؤيــة 

والشــعائري. اإلرســايل  بشــكليها  الدينيــة 

وهنــا أتذكــر محــاوالت الباحثــن اإلعالميــن 

املســلمن للتأصيــل »لإلعــالم اإلســالمي«، 

ــن  ــث ع ــة البح ــوا يف محاول ــث انغمس حي

ــة اإلســالمية واالتصــال  ــن الرؤي ــات ب توفيق

الحديــث، مــن خــالل االرتــكان إىل مجموعــة 

ــة  ــث النبوي ــة واألحادي ــات القرآني ــن اآلي م

التــي تحيــل إىل وضعيــات تواصليــة، حاولــوا 

ــال  ــى أن االتص ــوا ع ــا أن يربهن ــن خالله م

أصيــل يف الرؤيــة اإلســالمية، بــل منهــم مــن 

ــل  ــل يتواص ــز وج ــه ع ــن أن الل ــدث ع تح

مــع عبــاده، والعبــد يتواصــل مــع ربــه؛ 

لكنهــم دامئــا، ظلــوا حبيــي التصــور الغــريب 

لالتصــال، إذ مل يعيــدوا بنــاء مفهــوم االتصال 

مبــا يتوافــق مــع املقــام، وإال كيــف نتصــور 

تواصــل اللــه جــل وعــال مــع عبــده يف إطــار 

االتصــال الخطــي أو التفاعــي أو املربــك، 

وهــو عــز وجــل منــزه عــن كل الوضعيــات 

التــي تنجــم عــن أنــواع االتصــال تلــك!

ومنهــم مــن أقــام وصــال تعســفيا غريبــا بــن 

ــوم  ــة، كمفه ــن جه ــري م ــال الجامه االتص

ــى  ــس ع ــاين، يتأس ــر اإلنس ــث يف الفك حدي

التطــورات االجتامعيــة والثقافية والسياســية 

ــخ اإلســالمي  ــة، والتاري للمجتمعــات الحديث

مــن جهــة ثانيــة، مــن خــالل تطويــع أحداثه 

اتصاليــة،  مقامــات  يف  صياغتــه  وإعــادة 

دور  أو  الدعــوي،  اإلعــالم  عــن  فتحدثــوا 

ــم  ــل ومنه ــوة، ب ــالمي يف الدع ــالم اإلس اإلع

مــن اعتــرب أن القــرآن الكريــم هــو أكــرب 

ــالم..  ــالم يف اإلس ــائل اإلع وس

تحريــر  املطلــوب هنــا هــو  أن  يف حــن 

االتصــال مــن الرؤيــة الدينيــة الغربيــة، ليس 

عــى مســتوى التصــور الفلســفي فقــط، 

ــى  ــاتها ع ــتوى انعكاس ــى مس ــا ع ــل أيض ب

ــري  ــال الجامه ــة يف االتص ــاالت البحثي املج

الحديــث. وتخليــص االتصــال الجامهــري 

اإلرســالية  الدينيتــن  الرؤيتــن  مــن 

ــاق  ــيع آف ــن توس ــيمكن م ــعائرية، س والش
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ــال االتصــال  ــي يف مجـــ ــث العلمـــ البحـــ

الجامهــري خصوصــا واالتصــال عمومــا، من 

خــالل فتــح املجــال لتطعيــم الفكــر االتصايل 

ــإذا  ــة واتســاعا. ف ــر رحاب ــرتاث إنســاين أك ب

ــرات ووظائــف االتصــال  كانــت بحــوث تأث

مــن نتائــج الرؤيــة اإلرســالية لالتصــال، فهــل 

ــدة  ــة الجدي ــاالت البحثي ــل املج ــن تخي ميك

ــال؟ ــدة لالتص ــن رؤى جديـــ ــة ع الناجمـــ

ــدأ  ــة، فتبـ ــة التأصيـــل الحقيقيـ ــا عمليـ أمـ

ـــريب  ـــايل الغ ـــر االتص ـــة للفك ـــراءة متعمق بق

بهـــدف اســـتيعابه أوال، ثـــم تصفيتـــه مـــن 

الرؤيـــة الدينيـــة الغربيـــة التـــي تتحكـــم فيـــه 

ثانيـــا، بعدهـــا يتـــم االنتقـــال إىل النظـــر فيـــه 

وفـــق الرؤيـــة الفكريـــة اإلســـالمية املعـــارصة، 

ـــايل  ـــر االتص ـــراءة الفك ـــادة ق ـــق إع ـــا يحق مب

الحديـــث وفـــق رؤيـــة حضاريـــة مغايـــرة، 

ـــث  ـــع االتصـــال الجامهـــري الحدي ـــرأ واق تق

كـــام هـــو متعـــن بحثيـــا يف اإلنتـــاج العلمـــي 

املعـــارص، وواقعيـــا يف اإلنتـــاج اإلعالمـــي 

املعـــارص أيضـــا. أمـــا تأصيـــل االتصـــال 

الجامهـــري بالبحـــث عنـــه مبـــارشة يف 

الـــرتاث اإلســـالمي، فهـــو يتأســـس عـــى 

ـــري  ـــال الجامه ـــا أن االتص ـــة مضمونه فرضي

هـــو مجـــرد وعـــاء محايـــد، ميكنـــه حمـــل 

مضمـــون دعـــوي إســـالمي مثـــال، كـــام 

ـــالق.  ـــاف لألخ ـــون من ـــج ملضم ـــه الرتوي ميكن

لتاريخيـــة  إغفـــال  االفـــرتاض  هـــذا  ويف 

ـــروف  ـــث، والظ ـــري الحدي ـــال الجامه االتص

التـــي واكبـــت نشـــأته، بـــل وفيـــه إغفـــال 

ــريب؛  ــي الغـ ــر الدينـ ــر بالفكـ ــره الكبـ لتأثـ

ــه يف  ــع أصحابـ ــال الـــذي يوقـ ــو اإلغفـ وهـ

ـــة تنهـــل  ـــن أفـــكار تأصيلي ـــة عقيمـــة، ب ثنائي

ـــري  ـــال جامه ـــالمية التص ـــة اإلس ـــن الرؤي م

املتـــداول  بالعلمـــي  هـــو  ال  افـــرتايض، 

أكادمييـــا، وال باإلســـالمي البديـــل املؤســـس 

علميـــا واملُنـــزّل عمليـــا مبـــا يســـتلزمه 

ــة  ــوث تطبيقيـ ــم بحــ ــن تراكــ ــر مـ األمـــ
ـــا.))( ـــة وتطعمه ـــات العلمي ـــرب الفرضيــ تخت

ميكننــي أن أقــول بلســان الواثــق: إن إعــادة 

التفكــر يف االتصــال الجامهــري مــن خــارج 

الرؤيــة الغربيــة ونســقها التصــوري، )طبعــا 

ــس  ــا(، لي ــس بإلغائه ــا ولي ــتفادة منه باالس

مطلبــا أخالقيــا فقــط، بــل هــو مطلــب 

علمــي عاجــل وُملــح، ســيفتح آفاقــا بحثيــة 

هائلــة أمــام الباحثــن.. وال أتحــدث هنــا 

عــن الرؤيــة العربيــة اإلســالمية فقــط، بــل ال 

مانــع مــن توســيع مجــال البحــث ليحتضــن 

ــر اإلنســـــاين وميتـــــح مــن تنوعــه. الفكـــ

أســتثني هنــا نظريــة الحتميــة القيميــة للباحــث الجزائــري   )((

ــري  ــيس النظ ــد يف التأس ــث اجته ــزي، حي ــن ع ــد الرحم عب

ــري  ــياق الفك ــع الس ــق م ــا يتواف ــه مب ــي لنظريت واملفاهيم

ــاره. ــتغل يف إط ــذي يش ــالمي ال اإلس
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نحو بناء نظرية في اإليمان العقالني:
»وليام جيمس نموذجا«

سفيان البطل)*(

مقدمة:

 The principle of( ينــص مبــدأ التحقــق

قادريــن  نكــون  لــي  أنــه   )verification

ــا  ــي علين ــه ينبغ ــا، فإن ــة م ــم قضي ــى فه ع

مــن  التــي  الفرديــة  الحــاالت  نعتــرب  أن 

ــة عــى الصــدق أو  شــأنها أن تحمــل القضي

الكــذب، وهــي الحــاالت التــي متثــل حســب 

ــع  موريــس شــليك )Moritz Schlick( وقائ

ــا  ــدق القضاي ــرر ص ــا تق ــك ألنه ــربة، ذل الخ

أو كذبهــا))(؛ مــن هنــا نحســب أن غايــة 
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