


 



                                         

         

          

        
 :هداء مثرة هجدي اىل  يرسين أ ن أ ثقدم بإ

 ال يعوض راجية من املوىلن اكان س ندا و حضنا اموادلين امكرميني انذلا 

 يدمي هعمة وجودهام بيننا.عز و ّجل أ ن         

  خويت كام ي ميمك اإ ىل من ثذوقت معهم أ مجل انلحظات اإ رشفين أ ن أ هدي معيل هذا اإ

ىل لك عائليت م و بناهتم و أ خوايل و زوجاهتم و أ خص بذلكر خاليت و أ بناهئ .. و اإ

 بناهتم  و أ بناهئم .و 

 ىل لك اام  ع م و معرفة أ ي ام اكن و ينكام أ ه  حيامث وجد. أ هدي هذا امعمل اإ
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 هللا ىداان أ ن ال مو ههنتدي كنا ما و ميذا ىداان اذلي هلل امحلد  

 : بعد ماأ  

ذا اذلي املدير امعزيز من بتوفيق منا شيئا أ راد ا   أ خرا. و أ وال امشكر و امحلد فهل ، فيكون كن هل يلول ا 

ىل اجلزيل ابمشكر أ تلدم رشاد و امتوجيو عىل "ميوود معريب" املؤطر ال س تاذ ا   بو حتىل اذلي امصرب و اال 

جناز خالل ايىا. منحين اميت امثلة عىل أ شكره كام ، امعمل ىذا ا   ا 

 .  توجهياهتم و بنصاحئيم أ فادوين اذلين و امفوسفة شعبة يف ال ساتذة لك ميضم شكري حزي يتسع كام

 ابذلكر أ خص كام اجلامعية امفرتة طيةل ادلراسة ملاعد شاركوين انذلين امزميالت و امزمالء أ نىس أ ن دون

 . امعمل ىذا طيةل يل كدمتو اذلي املعنوي ادلمع عىل "ميينة بورزاق" املس تلبل دكتورة و امصديلة

 

 

 ش اميء.                                                                                            



 خطة البحث

 .مقدمة 

 من الخطاب الفلسفي إلى الخطاب اإلعالمي    :  الفصل األول.  

 .في مفهوم الخطاب الفلسفي المعاصر  المبحث األول: -

 .قراءة في الخطاب اإلعالمي المعاصر  المبحث الثاني: -

 .الفلسفة و إيديولوجيا اإلعالم  المبحث الثالث: -

 

 مقاربتها لإلعالم مدرسة فرانكفورت و    : الفصل الثاني 

 )أد ورنو و ها برماس نموذجا (.                            

 نموذجا(. ادو رنواإلعالم و الثقافة المصنعة )  المبحث األول: -

 العام     لتواصلي ... بين اإلعالم و المجالالفعل ا  المبحث الثاني: -

 )ها برماس نموذجا(.

التنافر بين الفضاء العمومي          نقاط التوافق و   المبحث الثالث: -

 االفتراضي و الفضاء العمومي الها برماسي.

 .الخاتمة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 
 أ

كرٌن عبر هذا ما اتفق علٌه الباحثٌن و المفشك فٌه أن الفلسفة أم العلوم ، و مما ال     

ا على مٌت الفلسفة بأم العلوم فً بداٌاتها ألنها احتوت فً مباحثهالتارٌخ الفكري ، فلقد س

 منها قد تطورت و اشتقت مثل الفٌزٌاء و الكٌمٌاء و الهندسة جمٌع العلوم و المعارف ، و

 و االجتماع و السٌاسة و النفس و الفن و غٌرها من العلوم .

بٌنما ٌرى اإلعالمٌون أن اإلعالم شرٌك كل العلوم ، فهم ٌرون أن اإلعالم بوسائله 

و غٌر ذلك ، و هو إما ٌوظف هذه  االقتصادالمختلفة شرٌك للسٌاسة و الفن و الطب و 

راتها بوسائله المختلفة و لذلك أصبح العلوم فً قالب إعالمً أو أنه ٌوثقها و ٌسجل تطو

 الفصل بٌن اإلعالم و الفلسفة أمرا غٌر ممكن أو شبه مستحٌل فً الوقت الراهن.

فمنذ أن ظهرت النظرٌات التً تناولت المصادر اإلعالمٌة فً أواخر القرن التاسع عشر 

لى تقسٌم تحلٌلً ملحة لتوفٌر بنٌة معرفٌة تعتمد عالمٌالدي بالوالٌات المتحدة باتت الحاجة 

ٌؤكد قٌمة اإلعالم كفلسفة و علم و تخصص ، فنجد كل الحضارات القدٌمة و الحدٌثة 

 تضمنت مفرداتها اللغوٌة و اللفظٌة و الخطابٌة ، األمر الذي ٌؤكد على فلسفٌة اإلعالم .

 و من خالل ما سبق ٌتضح أن موضوع هذه الدراسة هو بعنوان : "الفلسفة و اإلعالم"

  ٌتعلق بدوافع و اسباب دراسة هذا الموضوع فقد تراوحت بٌن ذاتً و فٌما 

 و موضوعً :

 : هو الرغبة الشخصٌة و المٌل الفكري نحو الفلسفة المعاصرة  فالدافع الذاتي 

باعتبار أنه التً تمس كل ما هو معاش و آنً ، السٌما موضوع اإلعالم  الراهنةو قضاٌاها 

 هذا المجال.لدي رغبة شدٌدة فً خوض تجربة فً 

 : فقد ٌتمثل فً معرفة الرابطة الموجودة بٌن الفلسفة كنمط  أما الدافع الموضوعي

 تفكٌري و اإلعالم المعاصر و ما ٌحمله من تطورات سواء فً المجال المٌدٌائً 



 
 ب

أو التكنولوجً ، و الوقوف على أهم األفكار الفلسفٌة التً كان مصدرها اإلعالم و التً 

ورتها إلى مسائل فلسفٌة خالصة ، وبهدف الوصول إلى نتائج تبرر هذه استطاع روادها بل

 العالقة نطرح اإلشكالٌة التالٌة :

  : اإلشكالية الرئيسية 

 ما عالقة الفلسفة باإلعالم المعاصر ؟ و هل هناك تداخل بٌن الخطابٌن ؟ 

 فرعٌة : تساؤالت و تتفرع عن هاته اإلشكالٌة الرئٌسٌة

  هو  الخطاب الفلسفً المعاصر ؟ و ما عالقته بالٌومً ؟ و مافٌما ٌتجلى مفهوم

المعاصر ؟ و ما هً أهم النظرٌات التً تطرق إلٌها و ما عالقتها الخطاب اإلعالمً 

 بفلسفة اإلعالم ؟.

  ما مفهوم الثقافة المصنعة الذي طرحه أد ورنو ؟ و ما هو الدور الذي لعبه اإلعالم

 صة بعد هٌمنة الدعاٌة فً المجال العام ؟ فً التواصل حسب رأي ها برماس خا

 بٌن الفضاء العمومً االفتراضً و الفضاء  تالفو فٌما تتجلى أوجه التوافق و االخ     

 برماسً؟. العمومً الها

المنهج و لتحلٌل هذه اإلشكالٌة و تفكٌكها و تسهٌل عملٌة البحث اعتمدنا فً بحثنا على 

 و ذلك قصد تحلٌل مختلف األفكار المتعلقة بهذا الموضوع و تفكٌك جزئٌاتها التحليلي 

 و كانت خطوات العمل كاالتً :

 قسمت المذكرة إلى فصلٌن بحٌث ٌتضمن كل فصل ثالث مباحث تعالج كل منها نقطة معٌنة

و الذي كان  "من الخطاب الفلسفي إلى الخطاب اإلعالمي"فكان الفصل األول بعنوان 

"في مفهوم الخطاب : بعنوان األولعبارة عن مدخل مفاهٌمً ، أٌن ضم ثالث مباحث 

و الذي تناولنا فٌه مفهوم الفلسفة بوصفها تفكٌرا فً الٌومً باعتبار أنه  "المعاصر الفلسفي

قد احدثت الفلسفة المعاصرة نقلة نوعٌة ساهمت فً تغٌٌر مسار البحث الفلسفً من فلسفة 

: فقد  لثانيإنشاء ما قاله أفالطون و ارسطو إلى فلسفة تهتم بالهم الٌومً، أما المبحث اتعٌد 

أٌن توقفنا عند نقاط عدٌدة تخص  "قراءة في الخطاب اإلعالمي المعاصر" قدمناه بعنوان



 
 ت

و تجلٌاته التقلٌدٌة منها و التكنولوجٌة و أهم نظرٌاته و عالقتها بفلسفة مفهوم اإلعالم 

 : كان عبارة عن نموذج إلٌدٌولوجٌا اإلعالم ثالثكما ختمت هذا الفصل بمبحث اإلعالم ، 

 و مدى سٌطرتها على الفكر المعاصر .

أٌن تناول هذا  "مدرسة فرانكفورت و مقاربتها لإلعالم"الفصل الثانً فجاء بعنوان أما 

 عالم "اإلالفصل نموذجٌن من أعالم مدرسة فرانكفورت فكان المبحث األول معنون ب : 

باعتباره قد تحدث عن طبٌعة ثقافٌة جدٌدة ساهم  نموذجا(" ادو رنوو الثقافة المصنعة )

 الثاني أما المبحث "الثقافة المصنعة"اإلعالم فً إنتاجها و التً أشار إلٌها تحت مسمى 

حٌث  "الفعل التواصلي...بين اإلعالم و الفضاء العام )ها برماس نموذجا("فكان بعنوان: 

كان عبارة عن معالجة لمفهوم الفعل التواصلً و عالقته باإلعالم داخل المجال العام ، أما 

م شمل الفلسفة و اإلعالم من خالل فكان فحوى هذا الفصل و هو عبارة عن ل   الثالثالمبحث 

 و الفضاء  العمومً  االفتراضًتحدٌد  نقاط  التوافق و التنافر  بٌن  الفضاء  العمومً  

 ها برماسً.ال

 .و هذا ما ساعدنا على استخالص جملة من النتائج بلورناها فً خاتمة العمل 

أهدافنا من خالل هذه الدراسة تتمحور حول ضرورة إبراز مدى و تجدر اإلشارة إلى أن 

لسوف ٌنطلق من البٌئة التً تداخل األفكار الفلسفٌة باإلعالم من منطلق أن كل مفكر و فٌ

بالمعالجة و الطرح و النقد ، فٌصبح الموضوع أكثر راهنٌة ، كما كان  ها فٌشملهاٌعٌش فٌ

 هدفنا أٌضا متجها نحو تفسٌر طبٌعة هذه العالقة و االرتباط الموجود بٌن المفهومٌن.

 

 

 

 



 
 الفصل  

 األول  



 

 الفصل الأول 

 من اخلطاب الفلسفي اإىل اخلطاب الإعاليم

 

 

 يف مفهوم اخلطاب الفلسفي املعارص.   املبحث الأول:

 

 قراءة يف اخلطاب الإعاليم املعارص.  املبحث الثاين: 

 

يديولوجيا الإعالم .   املبحث الثالث:  الفلسفة و اإ
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  : مدخل

للربط بٌن تٌارٌن متباٌنٌن مبدبٌا ، إن الحدٌث عن موضوع الفلسفة و اإلعبلم هو محاولة 

 أو التكنولوجً  المٌد ٌابًبٌن اإلعبلم المعاصر و ما ٌحمله من تطورات سواء فً المجال 

عٌا للبحث عن تموقع اإلنسان المعاصر الذي عتبارها مجاال للتفكٌر و النقد سبابٌن الفلسفة و

 اصبح ٌعٌش ازمة كنتٌجة حتمٌة لنتابج التطور العلمً الراهن سواء على مستوى التفكٌر 

   أو طرق العٌش.

الفٌلسوؾ الذي تجرأ  كانطقد بدت واضحة مع  االهتمامقد نجد ان تجلٌات هذا النوع من و

 ً ذلك تطور العلوم حٌث واكب ف ،ها فً الوقت نفس على نقد المٌتافٌزٌقا نقدا جذرٌا و بناء

العدٌد من الفبلسفة الذٌن واصلوا ما بدء العشرٌن نه قد ظهر خبلل القرن التكنولوجٌا، إال أو

 نسان و مقتضٌاته قاموا بتشخٌص واقع اال نهمأ بعد من ذلك حٌثبل و ذهبوا الى أ نطكابه 

 فً ربط الفلسفة النظرٌة بالهم الٌومً و ما تبعه من تقدم تقنً و تكنولوجً  اساهموو

  :و من خبلل ما سبق نطرح اإلشكال التالً  الذي شمل بدوره وسابل اإلعبلمو

 هو  ما؟ ولى مفهوم الخطاب الفلسفً المعاصر؟ و ما عبلقته بالٌومًفٌما ٌتج

لٌها و ما عبلقتها بفلسفة رق إهم النظرٌات التً تطأو ما هً الخطاب اإلعبلمً 

 اإلعبلم ؟ 
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 فً مفهوم الخطاب الفلسفً المعاصر     :المبحث األول   

التحرر من من حٌث هً محبة للحكمة تقودنا الى  ندرك جمٌعا أن التحدٌد األصلً للفلسفة

هو الذي ٌنسلخ من خضم الحٌاة  -اإلؼرٌقبالنسبة الى –الواقع الٌومً ، فالرجل الحكٌم 

  .العادٌة و ٌنصرؾ الى التفكٌر و النظر فً الكون و العالم و فً كل ما ٌجعل الحٌاة ممكنة

"فالبحث عن الحقٌقة بواسطة المعرفة الخالصة ٌبقى مقصد التفكٌر الفلسفً األصلً ، ذلك 

لعلمٌة و التقنٌة فً العصور ا لبلكتشافاتٌنطبق أٌضا على حداثة الفلسفة عندما توجهت 

 الى تأصٌل الفكر الفلسفً ، ألن الفلسفة قد حافظت على كونٌتها و شمولٌتها  الكبلسٌكٌة

الٌونانٌة أو الفلسفة العربٌة، ضمت فً مخزون تفكٌرها الحكمة العملٌة مثلها مثل الفلسفة و

جذرٌا و بناء فً آن  قا نقداهو الفٌلسوؾ الذي تجرأ على نقد المٌتافٌزٌ َكانت  لعل ان و

"واحد
1

، و هذا ما اشرنا الٌه فً مقدمة بحثنا حٌث انه قد واكب ال محالة فً ذلك تطور 

 العلوم و التكنولوجٌا. 

موت الماورابٌات و المٌتافٌزٌقا  *األنواران الفلسفة "منذ أن أعلنت مع الجدٌر بالمبلحظة و

 جدٌد  الروح من  حٌة فتعٌد فٌها  عن بقاٌا  ما انفكت ُتشرح جثتها و ُتشرح مقوماتها للبحث 

فكأن المشروع الكانطً األساسً  همها أن تبقى خالصة متنزعة عن حقٌقة الحٌاة الٌومٌة ،و

المتمثل فً إنزال العقل من السماء الى األرض و البحث عن اساس آخر ؼٌر موجود فً و

نسان على ، تلك التً تجبر اإلمااللتزالم ٌحقق مقصده إال فً فلسفة فلسفة الحٌاة القدٌمة 

و تؽٌٌرها إن لزم اآلمر و تسٌطر مشارٌع أعماله حسب قاعدة  الكامل بوضعٌته االهتمام

التعقل"
2
. 

، "فإعادة إنشاء ان الفلسفة النظرٌة ال معنى لها إذا لم ترتبط بالهم الٌومً  مما سبق ٌتضح

الفلسفة ال ٌكون بالضرورة فً إعادة ما قاله أفبلطون او أرسطو و ال ٌكون من خبلل وضع 

                                                           
1
 . 17ص  2009،  1فتحً الترٌكً ، فلسفة الحٌاة الٌومٌة ، الدار المتوسطٌة للنشر ، تونس ، ط 

ر: أول عص ٌبلور لنفسه عمل و لٌوضح المعالم من خبلل كتابات الفبلسفة و معاركهم الفكرٌة و هذا ألنه تمٌز بثورة العقل على كل األنوا*

،ص  2005،  1سٌطرة دٌنٌة كان خاضع لها .)أنظر : هاشم صالح ، مدخل إلى التنوٌر األوروبً ، دار الطلٌعة للطباعة و النشر ، بٌروت ط

138  .) 
2
 .  19ص  18المرجع نفسه ص  
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تلك التً ، هً  الفارابً*فة حقٌقة حسب تعبٌر إعادة تشكٌل المدارس ألن الفلساألنساق و

ٌا عن مسابل العصر و مشاؼل الناس"تحاول اإلجابة نظر
1
. 

 را فً الٌومً الفلسفة بوصفها تفكٌ :أوال 

على أهم القضاٌا التً تخترقه من العمق هو أحد أهم  االنشؽالو  *بالٌومًالتفكٌر 

التوجهات الفلسفٌة المعاصرة و هً توجهات تهدؾ الى التخلص من مأزق الفلسفة الذي 

تتعالى وصلت فٌه الى طرٌق مسدود بسبب ما ٌنسب الٌها من نظرٌات و مناهج و مقوالت 

هو كونً و شمولً و انساق  هو ٌومً و متؽٌر و آنً و جزبً لصالح ماما فٌها على 

ثابتة، حتى ؼدت منطوٌة على نفسها تعٌد طرح مواضٌعها و تعٌد كذلك فرز توجهاتها بٌنما 

رح تحدٌات على الفكر لٌس بوسع قضاٌاه ٌتنفس هواءا مختلفا و ٌط الواقع الٌومً بهمومه و

القرن التاسع عشر أن تجٌب عن مثل هذه القضاٌا و  الفلسفة و مناهجها التً تولدت فً

 التحدٌات .

فً محاولتنا لتحدٌد مجال التفكٌر الفلسفً حالٌا البد من االنتباه الى الدور الذي تلعبه الحٌاة و

الٌومٌة فً تحدٌد معطٌاته و السٌطرة على خطوطه العرٌضة ، فالٌومً قد اصبح اآلن 

 . عامة و بالفلسفة خاصة  موضوعا متمٌزا ٌتعلق بالتفكٌر 

   :الٌومً بٌن القرٌب و البعٌد  – (1

اصبحنا الٌوم كلنا نتوجه الى الٌومً لمعرفته و مساءلته و استخراج معانٌه، ألنه ٌحمل لقد 

فً ذاته مجموعة هابلة من األفكار و المقاصد قد ضلت مختفٌة وراء االعمال و الممارسات 

 العادٌة المختلفة.

                                                           
1
 .31ص  الرجع نفسه ، 

تنطوي االحاالت الى الٌومً دابما على مقابلة ضمنٌة مع مصالح اآلخر ، و لذلك فإن معناه ٌتؽٌر تبعا للسٌاق ، حٌث ٌكون  every dayالٌومً:*

دودي ٌجري تمٌٌزات بٌن مختلؾ األزمنة و األمكنة معنى الٌومً هو ما ٌؽلب علٌه ما ٌحدث ٌومٌا ، الٌومً فً جمٌع استعماالته هو مصطلح ح
على أفكار الشابع أو المبتذل )...( ، كما و قد ٌنظر  االعتٌاديو المناسبات ، و فً بعض السٌاقات مثبل : ٌركز معنى الٌومً بوصفه المألوؾ و 

ٌاة الٌومٌة فً التبادالت بٌن النظرٌة االجتماعٌة و الجمالٌة الى الحٌاة الٌومٌة على نطاق واسع بوصفها "تشرٌحا للعلو " فقد تطورت انتقادات الح
ما هم ٌومً نفسه.)انظر : طونً بٌنٌت ، لورانس ؼروسٌرغ ، داخل فً أوروبا القرن العشرٌن التً استهدفت اعادة اكتشاؾ مصادر علو جدٌدة 

 721ص  2010، ، بٌروت  1دراسات الوحدة العربٌة ، طمٌؽان مورٌس ، معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع ، تر : سعٌد الؽانمً ، مركز 

 (.723ص
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"فكل التعابٌر اإلنسانٌة من فنون و افكار و افعال متنوعة تحاول استبصال هذه المعانً من 

و مثبل أو بواسطة التصوٌر الرقمً أ كاإلنترنٌتالٌومً بواسطة مناهج و تقنٌات مختلفة 

و التً الفضابٌات عن طرٌق المباشر ، بل اصبحنا نشاهد برامج التلفزة مباشرة عبر  

حٌاة الٌومٌة على الجماهٌر و المشاهدٌن و المستمعٌن تعرٌة لمجاالت تطمح الى عرض ال

  بالعادي أصبح شدٌدا حتى إن المبدعٌن فً فاالهتمامكانت تعتبر فً ما مضى حمٌمٌة ، 

مثبل و السٌنمابٌٌن و المسرحٌٌن و ؼٌرهم قد اصبحوا  التشكلٌنكل المجاالت كالفنانٌن 

 و صورهم الفوتوؼرافٌة أو نحتهم أو أفبلمهم ٌسجلون األحداث الٌومٌة فً رسمهم أ

رواٌاتهم و أشعارهم و ٌعرضون األشٌاء العادٌة التً نتناولها ٌومٌا فً عملنا و فً حٌاتنا و

 و كأنهم ٌجبروننا على النظر الى تلك األشٌاء التً نراها و لكننا ال نمعن فٌها النظر .

فهل ٌعنً ذلك أن الٌومً قد دخل فجأة مجال التفكٌر فأكسبناه قٌمة لم ٌعتدها من قبل باعتبار 

نتأملها دون أن تكون لها درجة أن القٌمة الروحٌة و الفكرٌة كانت تعطى لؤلشٌاء التً 

تفقد شٌبا فشٌبا قٌمها الروحٌة السامٌة  بدأتاستعمال قصوى أم ٌعنً ذلك أن اإلنسانٌة قد 

الى العادي لتقدٌسه حٌنا و لئلعجاب به حٌنا آخر و كأن ما نراه ٌومٌا و هو دابما  أتفالتج

أكثر من  ن نافعا لنا بٌنما ٌحمل هو فً ذاتهأمامنا ال نراه حقا و ال نشاهد فٌه اال ما ٌكو

 معنى؟.

مقترن بحضوري ال البد أن نبلحظ قبل كل شًء أن تحدٌد الٌومً بما هو عادي و بما هو 

 معطٌاته ألن هذا التحدٌد ٌحتوي أٌضا على عملٌة تأصٌل الٌومً  الستقصاء كلٌكفً 

 حدث ٌومً ؼرٌب لٌؤصله  جال الحٌاة الذاتٌة بان ٌستدعً كلٌستقطبه ضمن مو

ٌستضٌفه داخل مجاله الذاتً ، فالتجربة االنسانٌة قد تصبح أٌضا نقطة تأسٌسٌة خالصة و

هو بدٌهً و ال ٌقبل إشكاال و ال هو ٌومً  ما بمجال الكونً لذلك ٌجب أن نعتبر أن كل

ٌستدعً تفكٌرا"
1
. 

 

                                                           
1
 .58ص 57مرجع السابق ، ص فتحً الترٌكً ، فلسفة الحٌاة الٌومٌة ،  
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  :الٌومً عبلقة توتر  – (2

ربط الفلسفة بالٌومً عبلقة صعبة تصل احٌانا الى حد التوتر فكل إن العبلقة التً كانت ت

منهما قد اتخذ لنفسه قطبا مؽاٌرا و مضادا لآلخر حتى أن الهوة بٌنهما قد أصبحت عبر 

هو عادي و ٌومً نظرة  فمنذ أفبلطون قد أصبحنا ننظر الى كل ما"تارٌخ الفلسفة عمٌقة 

هو خارج عن مجال  ( ، و لكل ما هو نسبً و ماهو ظن )دوكسا استبعاد كاستبعادنا لكل ما

 ، فالعملٌة التعقلٌة هً تجرٌد قبل كل شًء أي انتزاع عن العادي و النسبً العقل 

الحتمً عن  االستعبلءالعامً  فقد جعل مؤرخو الفلسفة بداٌة التفكٌر الفلسفً الحقٌقً فً و

هو بدٌهً و ساذج لدحض الظنون و االعتقادات و االحساسات المختلفة، و حتى  كل ما

 الٌومً العودة الى العادي الٌومً انما هً عودة بٌداؼوجٌة تعلٌمٌة تصبو الى استبصال 

"نقده و محاكمتهو
1
. 

فاإلنسان الذي تطمح الفلسفة الى معرفته هو إنسان خارق للعادة و خارق للٌومً ، لذلك لم 

تفهم حقا منطق العالم الٌومً و ال صورة اإلنسان العادي ، ألنها قد حطت من الفلسفة تكن 

 كسا و النسبٌة والذاتٌة . شأنهما باعتبارهما ٌقطنان مجال الدو

( كل بطرٌقه حتى ٌصبح  ****فنؽاشتٌنو  **و هوسرل *نتشهإال انه و بعد مجًء )"

الٌومً فً  اكتشاؾكٌؾ أن إعادة  الٌومً شٌبا فشًء موضوع اهتمام فلسفً ، و سنرى

التفكٌر الفلسفً طرٌقة جدٌدة و مواضٌع  فأعطىالفلسفة قد قلب مجالها رأسا على عقب 

 متنوعة و ؼاٌات مختلفة .

  ما هبٌحتوي على و ،ٌتضمن معناه كل واردة و كل شاردة إذا كانو فماذا نعنً بالٌومً ؟.
                                                           

1
 . 60ص  59مرجع سابق ، ص  فتحً الترٌكً ، فلسفة الحٌاة الٌومٌة ، 

فٌلسوؾ ألمانً ٌعد فً أؼلب األحٌان إلهام للمدارس الوجودٌة و ما بعد الحداثة ، ٌرى أن الفلسفة الٌونانٌة كانت قابمة من  1900-1844:  نٌتشه*

 تر:روح التنافس الخالً من العاطفة و هذه هً جوهر فكرة إرادة القوة )انظر : مجموعة مؤلفٌن ، الموسوعة الفلسفٌة اإلنجلٌزٌة المختصرة ، 

 .( 486ص  485فؤاد كامل و جبلل العشري و عبد الرشٌد الصادق ، مكتبة النهضة ، بؽداد ، العراق ، )د، ط( ، )د، ت(  ص 

فٌلسوؾ ألمانً و مؤسس الفٌنومٌنولوجٌا أو الفلسفة الظاهراتٌة ، من أعماله : أزمة العلوم األوروبٌة )انظر : زكرٌا  1938-1859هوسرل : **

 . (316فً الفلسفة المعاصرة ، مكتبة مصر ، القاهرة ، )د، ت ( ، ) د ، ط ( ص  إبراهٌم ، دراسات

التً  تؽاها ، متخلٌا عن مجمل ثروتهفٌلسوؾ نمساوي و مهندس معماري و معلم ، عاش حٌاته كما أرادها و كما اب 1951-1889فنؽاشتٌن : ***

، 1922هو "رسالة منطقٌة فلسفٌة " ، كتبه إبان الحرب العالمٌة األولى ، و نشر سنة  ، لم ٌنشر فنؽاشتٌن فً حٌاته إال كتابا واحداورثها عن أبٌه 

 29، ص  2009،  1) انظر : فٌصل ؼازي مجهول ، تحلٌل اللؽة فً رسالة فنؽاشتٌن المنطقٌة الفلسفٌة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط

  (.37ص
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لمنطق تستطٌع حامبل للمعنى و مؤسسا لفكر وشدٌد كٌؾ ٌكون الٌومً فً تنوعه الف ...دبو

 ..الفلسفة مبلحظتهما ؟

ٌجب ان ننطلق من تحدٌد أولً و ان نفهمه و نحلله فً محاولتنا لتوضٌح مقاربات الٌومً 

منً  قرٌبا  دون واسطة لٌصبح  فالٌومً هو كل ما ٌحٌط بً و ادركه حاال و من  :الممكنة 

لٌومً هو كل األشٌاء التً تحدث بصفة منتظمة و حاضرا فً ذهنً حضورا مستمرا، فا

فً عالمنا و تصبػ حٌاتنا الٌومٌة .
1

 

 ..فكٌؾ ٌمكن لنا معرفة الٌومً معرفة فلسفٌة ؟ 

عن معطٌاته إن التحلٌل الفلسفً مهما كان اتجاهه ٌحاول  فً تناوله للواقع ان ٌتعالى 

ظاهر األشٌاء و إذا ما اتخذ لٌستخرج المعنى الكامن فٌه ، بمعنى ال ٌقطن بالضرورة فً 

 م فٌه ، فتجاوز الظرفٌة ك ال ٌعنً أن الظرفٌة هً التً تتحكهذا الظاهر مسكنا له فإن ذل

و علمٌة بحذؾ األنوي الظرفً هو مفتاح كل دراسة فلسفٌة  *أو ما ٌسمٌه برتراند رسل

 متعلقة بالظاهر و الفعل.

 ال تكمن مطلقا فً فهم عالم ٌومً مًلذلك ٌجب ان نوضح من األول أن "ؼاٌة فلسفة الٌو

فً استخراج المعنى المؤسس  ٌتمثلمعٌن حسب خاصٌة معطٌاته بل إن هم فلسفة الٌومً 

للٌومً و طبٌعة الحركة التحولٌة موضحة شروط إمكان هذا المعنى الذي ٌبدو و كأنه 

و داخل  بدٌهً فً عالم الحٌاة ، فالفلسفة تبحث داخل الحاضر العادي الٌومً حضورٌته

 لً المتمثل فً التعالً الظاهر ظاهرٌته و هكذا لن تتخلى الفلسفة هنا عن معناها األص

ى و عن الكلٌات"التجرٌد والبحث عن المعنو
2
. 

 عٌشه و تنوع انماطه و تعابٌر ثقافته  احترامففلسفة الٌومً هً اذن فلسفة اإلنسان تعتمد 

                                                           
1
 . 64ص بق ، فتحً الترٌكً ، فلسفة الحٌاة الٌومٌة ، مرجع سا 
2
 . 65المرجع نفسه ص  

 



 من الخطاب الفلسفي الى الخطاب اإلعالمي                                               الفصل األول   

 

- 17 - 
 

و فً اآلن نفسه توجه كل ذلك نحو تأصٌل إنسانٌة  تمظهرات عقله و تجلٌات عواطفهو

فكرة وحدة  *األنطولوجٌة المقاربةعندما تأخذ من  التنوٌعةاإلنسان ، و لعل مقاربة الٌومً 

فكرة وحدة المعنى و التً ستكون هً  الوجود و القول و من المقاربة الفٌنومٌنولوجٌة

بضرورة التنوع كخاصٌة الٌومً  احتفاظهاالمعالجة الناجعة فً هذا المٌدان ألنها مع 

 الوجودٌة ستقر أٌضا بضرورة العٌش سوٌا حسب قاعدة الحرٌة و الكرامة.

  قراءة فً الخطاب اإلعبلمً المعاصر    :المبحث الثانً    

القرن التاسع عشر عصر ثورة اإلعبلم مع ما تحقق فٌه من انتزاع للحرٌات ، بٌنما ٌعتبر 

المنفتحة  االتصاالتٌعتبر القرن العشرون عصر انتصار لئلعبلم و التقنٌات مع ظهور 

على الجمٌع ، أما القرن الواحد و العشرون فهو قرن التعاٌش ، بمعنى تأمٌن الشروط 

ات نظر مختلفة ، فً عالم صؽٌر للؽاٌة ٌعلم فٌه األفراد المطلوبة لعٌش مشترك بٌن وجه

 كل شًء و ال ٌقوى المرء على اإلفبلت منه.

ان التحول الذي شهده اإلعبلم فً القرن الواحد و العشرون ساهم فً تؽٌر النظرة اإلعبلمٌة 

 من انتاج اإلعبلم و توزٌعه بواسطة تقنٌات راقٌة الى العمل على تكرٌس شروط القبول 

أو الرفض من قبل مبلٌٌن المتلقٌن المتباٌنٌن و الذٌن نادرا ما ٌكونون على خط تواصل مع 

المرسلٌن ، فالمتلقً هو هدؾ الرسالة اإلعبلمٌة
1
 . 

و التقنٌة على المستوى  االقتصادٌةأحدثت التحوالت الحاصلة على المٌادٌن السٌاسٌة و 

عادت بأثارها فً تؽٌٌر طرابق أداء تطورات عدة فً بنٌة اإلعبلم بشكل عام ، الدولً 

 القابمٌن على العملٌة اإلعبلمٌة فً جوانب األداء و التوجٌه و التنفٌذ ..فما هو اإلعبلم ؟

 

                                                           
1
 . 14، ص  2012،  1دومٌنٌك وولتون ، اإلعبلم لٌس تواصبل ، دار الفارابً ، بٌروت ، لبنان ، ط 

ألن هاو ، النظرٌة النقدٌة ، مدرسة فرانكفورت ، تر: ثابر دٌب، دراسة " الكٌنونة" أو ما ٌوجد فعلٌا )أنظر :   ontology*المقاربة األنطولوجٌة : 

 .( 272ص  2010،  1المركز القومً للترجمة ، دار العٌن للنشر ، القاهرة ،ط
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 تحدٌد مفهوم اإلعبلم  :اوال 

 .و اإلببلغ عنه اإلعبلم فً اللؽة هو اإلشهار و اإلعبلن و اإلخبار بشًء أو عن شًء "

 أنه ٌعرؾ اصطبلحا على بأنه تزوٌد الناس باألخبار الصحٌحة و المعلومات السلٌمة  كما

واقعة من الوقابع أو مشكلة من الحقابق الثابتة التً تساعدهم على تكوٌن رأي صابب فً و

اتجاهاته و مٌوله المشكبلت بحٌث ٌعبر هذا الرأي تعبٌرا موضوعٌا عن عقلٌة الجمهور و 

 الوحٌدة من اإلعبلم هً التنوٌر عن طرٌق المعلومات و الحقابق  ٌة الؽا أن  معنى ذلكو

إعطاء معلومات األرقام و اإلحصاءات  و نحو ذلك ، وٌرى أٌضا أن اإلعبلم لٌس مجرد و

معارؾ و انما المقصود هو عملٌة تؽٌر اتجاهات و تحرٌك الجماعات للعمل فً اتجاه و

رى فإن وسابل اإلعبلم تبلور صورة المستقبل ، معٌن لتحقٌق األهداؾ المرجوة و بعبارة أخ

قادرة على دفع اإلنسان لعمل ما ٌجب أن ٌعمله و قادرة على تؽٌٌر البنٌان األخبلقً صورة 

للمجتمع"
1
 . 

 أشكال اإلعبلم التقلٌدي  :ثانٌا

وسابل اإلعبلم التقلٌدٌة على العدٌد من الوسابل مثل اإلذاعة ، التلفزٌون، الصحؾ  قد تشمل

تلك الوسابل المملوكة إما للدولة أو المؤسسات اإلعبلمٌة "المطبوعة ، المجبلت و هً 

الخاصة أو الجمعٌات و األفراد و قد تختلؾ نظم اإلعبلم باختبلؾ األنظمة اإلعبلمٌة من 

اب بعضها ٌتعلق باإلمكانٌات البشرٌة و التقنٌة و األخرى ترتبط دولة الى أخرى ألسب

  االقتصادٌةو  االجتماعٌةبعناصر رقً المجتمع و تطوره فً المجاالت السٌاسٌة و 

الثقافٌة ، لذلك فإن األسلوب الذي تعمل به وسابل اإلعبلم فً أي بلد ٌعكس النظام و

لعبلقة التً تربط أفراد المجتمع بالمؤسسات و نفوذ السلطة و طبٌعة ا االجتماعًالسٌاسً و 

"اإلعبلمٌة
2
. 

                                                           
1
 . 19المرجع نفسه ص  
2
و األمن قٌنان عبد هللا الؽامدي ، التوافق و التنافر بٌن اإلعبلم التقلٌدي و اإلعبلم اإللكترونً ، ضمن: ورقة بحثٌة مقدمة لندوة : اإلعبلم  

 . 08)د. ت( ص اإللكترونً ، 
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 المعاصرمفهوم اإلعبلم اإللكترونً  :ثالثا

ٌقال أن )لكل عصر وسٌلة إعبلمه و تواصله( ،و  "بهذه المقولة ٌمكن ان نعبر الٌوم عن 

 ظاهرة استخدام وسابل اإلعبلم اإللكترونٌة و التً تعتمد بشكل أساسً على األنترنٌت 

 مسمٌاتها فطبٌعة شبكة األنترنٌت التً تتمٌز باألنٌة  اختبلؾو تقنٌة المعلومات على 

بالسرعة فً نقل المعلومات ، تجعلها الوسٌلة األمثل للتواصل أضؾ إلى ذلك سهولة و

فً االستخدام لهذا الوسٌط دون ان ٌكون للمستخدم خبرات تقنٌة عالٌة أو أي اختصاص 

ذ ٌكفً أن نتصل عبر الكمبٌوتر أو الهاتؾ المحمول لخوض البرمجة المعلوماتٌة ن إ

محتوى األنترنٌت ، كما ٌعتمد اإلعبلم االلكترونً على وسٌلة جدٌدة من وسابل اإلعبلم 

الحدٌثة و هً الدمج بٌن كل وسابل اإلعبلم التقلٌدي ، بهدؾ اٌصال المضامٌن المطلوبة 

األنترنٌت لئلعبلمٌٌن فرصة كبٌرة لتقدٌم بأشكال متماٌزة و مؤثرة بطرٌقة أكبر ، و تتٌح 

كترونٌة دهم اإلعبلمٌة المختلفة بطرٌقة إلموا
1
.  

 لكترونً أشكال اإلعبلم اإل  :رابعا 

 *الجماهٌري االتصالمع تدفق التقنٌات اإلعبلمٌة الجدٌدة ، فإن المفاهٌم اإلعبلمٌة و نظم 

أخذت أشكاال جدٌدة و أجبرت الوسابل التقلٌدٌة على التكٌؾ مع المتؽٌرات التً فرضتها 

  :شبكة األنترنٌت و من أهم أشكال اإلعبلم اإللكترونً الرقمً ما ٌلً 

 المواقع اإلعبلمٌة على شبكة األنترنٌت . .1

 خدمات النشر الصحفً عبر مواقع الشبكة  :الصحافة اإللكترونٌة  .2

 خدمات النشر اإلعبلنً على األنترنٌت  :لكترونٌة اإلعبلنات اإل .3

 .blogs **المدونات .4

                                                           
1
 . 06، المرجع السابق ، ص  قٌنان عبد هللا الؽامدي ، التوافق و التنافر بٌن اإلعبلم التقلٌدي و اإلعبلم اإللكترونً 

هو اتصال منظم و مدروس ٌقوم على ارسال رسابل علنٌة مهمة صادرة عن مؤسسة اتصال جماهٌري )انظر: محمد جمال  *االتصال الجماهٌري:
 . 10،ص 2010الفار ،المعجم اإلعبلمً ، دار أسامة للنشر و التوزٌع ،دار المشرق الثقافً ، األردن ، عمان 

تطبٌق من تطبٌقات االنترنٌت ، ٌعمل من خبلل نظام إلدارة المحتوى و هو فً ابسط صورة عبارة عن صفحة عنكبوتٌة تظهر علٌها  **المدونات:
ابم ال تدوٌنات )مداخبلت ( مؤرخة و مرتبة ترتٌبا زمنٌا ، تصاحبها آلٌة ألرشفة المداخبلت القدٌمة ، و ٌكون لكل مدخل منها عنوان إلكترونً د

قٌنان عبد هللا الؽامدي ، التوافق و التنافر بٌن اإلعبلم التقلٌدي و اإلعبلم اإللكترونً ، ضمن: ورقة لحظة نشره على الشبكة )انظر:  ر منذٌٌتؽ

 (. 07صة : اإلعبلم و األمن اإللكترونً بحثٌة مقدمة لندو
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االجتماعًقنوات التواصل  .5
1

 . 

 نظرٌات اإلعبلم و عبلقتها بفلسفة اإلعبلم  :خامسا

 ففلسفة اإلعبلم هً بحث فً العبلقة الجدلٌة"، فلسفة البلقة بٌن نظرٌات اإلعبلم و هناك ع

 أسس اإلعبلم كعلم أي تحلٌل التفاعل بٌن ، بٌن نظرٌات اإلعبلم و تطبٌقاته فً المجتمع

بٌن الممارسة الفعلٌة فً الواقع االجتماعً ، و ٌرى النظرٌون أن نظرٌات اإلعبلم جزء و

شاع استخدام  من فلسفة اإلعبلم ألن فلسفة اإلعبلم أعم و أشمل من النظرٌات و كثٌرا ما

م باعتبارها فلسفة اإلعبلم أو مذاهب اإلعبلم و لكن فً واقع األمر أن نظرٌات اإلعبل

 تعبٌر نظرٌات اإلعبلم كان فً مجمله انعكاسا للحدٌث عن أٌدٌولوجٌات  استخدام

 و منابع العملٌة اإلعبلمٌة )مرسلمعتقدات اجتماعٌة و اقتصادٌة أو الحدٌث عن أصول و

 مستقبل و وسٌلة...( 

ت بالسٌاسات اإلعبلمٌة فً المجتمع من حٌث مدى التحكم فً الوسٌلة كما ترتبط النظرٌا

علٌها و على المضمون الذي ٌنشر أو ٌذاع من  من الناحٌة السٌاسٌة و فرض الرقابة 

خبللها و فٌما ٌأتً تلخٌص ألهم النظرٌات
2
 :  

  :نظرٌة السلطة - أ

  *أفبلطونظهرت هذه النظرٌة فً انجلترا فً القرن السادس عشر و تعتمد على نظرٌات 

و ترى أن الشعب ؼٌر جدٌر بأن ٌتحمل المسؤولٌة أو السلطة ، فهً ملك  مٌكٌا فٌلًو 

 الحاكم أو السلطة التً تشكلها.

تصارٌح وسابل اإلعبلم حٌث تقوم  احتكارع عن السلطة و ٌتم تعمل النظرٌة على الدفاو

 الحكومة على مراقبة ما ٌتم نشره، كما ٌحظر على وسابل اإلعبلم نقد السلطة الحاكمة 

                                                           
1
 . 09المرجع نفسه ، ص  
2
لجماهٌري ، ضمن : مرحلة الماجستٌر ، قسم اإلعبلم و االتصال لؤلكادٌمٌة العربٌة محمد جاسم فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم ا 

 . 56ص  )د. ت( ،المفتوحة فً الدنمارك ،
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الوزراء و موظفً الحكومة و على الرؼم من السماح للقطاع الخاص بإصدار المجبلت إال و

 أنه ٌنبؽً أن تظل وسابل اإلعبلم خاضعة للسلطة الحاكمة.

وربٌة معاصرة ، فً ظل هذه النظرٌة و قد عبر هتلر و فرانكو تجربة أ تلرتمثل تجربة هٌو

)إنه لٌس من عمل الصحافة أن تنشر للناس اختبلؾ  :عن رؤٌته األساسٌة للصحافة بقوله

بٌن أعضاء الحكومة لقد تخلصنا من مفهوم الحرٌة السٌاسٌة الذي ٌذهب الى القول  اآلراء

 ٌشاء(. بان لكل فرد الحق فً أن ٌقول ما

من األفكار المهمة فً هذه النظرٌة أن الشخص الذي ٌعمل فً الصحافة أو وسابل اإلعبلم و

ل بها كامتٌاز منحه اٌاه الزعٌم الممثل للدولة و ٌتعٌن أن ٌكون ملتزما الجماهرٌة أن ٌعم

أمام الحكومة 
1
. 

  :نظرٌة الحرٌة  - ب

 وربا و أمرٌكا و ترى هذه النظرٌة فً أ انتشرت ثم 1688سنة ظهرت فً برٌطانٌا 

أن الفرد ٌجب أن ٌكون حرا فً نشر ما ٌعتقد أنه صحٌح عبر وسابل اإلعبلم و ترفض هذه 

 النظرٌة الرقابة أو مصادرة الفكر .

ادي من خبلل اإلعبلن و الترفٌه و من أهداؾ نظرٌة الحرٌة تحقٌق أكبر قدر من الربح الم

، لكن الهدؾ األساسً لوجودها هو مراقبة الحكومة و انشطتها المختلفة من أجل  *الدعاٌةو

أن كشؾ العٌوب و الفساد و ؼٌرها من األمور ،كما أنه ال ٌمكن بأي حال من األحوال 

تمتلك الحكومة وسابل اإلعبلم ، أما كٌفٌة إشراؾ وسابل اإلعبلم فً ظل نظرٌة الحرٌة 

 الذاتً للحقٌقة فً سوق حرة بواسطة المحاكمة.فٌتم من خبلل عملٌة التصحٌح 

 وسٌلة تراقب أعمال و ممارسات أصحاب النفوذ  هً ترى هذه النظرٌة أن وسابل اإلعبلمو

                                                           
1
 . 57ص  محمد جاسم فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم الجماهٌري ، المرجع السابق 

ظر *الدعاٌة : بث معلومات و أفكار و أراء محددة بواسطة أفراد أو جماعات أو مؤسسات إعبلمٌة بهدؾ التأثٌر على الرأي العام لتبنً وجهة ن
األردن محمد جمال الفار ،المعجم اإلعبلمً ، دار أسامة للنشر و التوزٌع ،دار المشرق الثقافً ، خاصة ، تخدم مصالح القابم باالتصال ، )أنظر :  

 (.82، ص  2010، عمان 
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القوة فً المجتمع و تدعو هذه النظرٌة الى فتح المجال لتداول المعلومات بٌن الناس بدون و

سابل اإلعبلم كحق مشروع قٌود من خبلل جمع و نشر و إذاعة هذه المعلومات عبر و

للجمٌع.
1

 

بلم تحت شعار انها أصبحت وسابل اإلع باعتبار كما و قد تعرضت نظرٌة الحرٌة الى النقد

ٌّعرض األخبلق للخطر كما انها تقحم نفسها فً حٌاة األفراد الخاصة دون مبرر،   الحرٌة 

و من هنا وتبالػ فً األمور التافهة من أجل اإلثارة و تسوٌق المادة اإلعبلمٌة الرخٌصة 

ندرك أن الحرٌة مطلوبة لكن شرٌطة أن تكون فً إطار الذوق العام ، فالحرٌة المطلقة 

و ٌمزقه. *تعنً الفوضى و هذا ٌسٌا الى المجتمع
2

 

  :نظرٌة المسؤولٌة االجتماعٌة  - ت

بعد ان تعرضت نظرٌة الحرٌة للكثٌر من المبلحظات ، كان البد من ظهور نظرٌة جدٌدة 

، فبعد الحرب العالمٌة الثانٌة ظهرت نظرٌة المسؤولٌة االجتماعٌة  فً الساحة اإلعبلمٌة 

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و تقوم هذه النظرٌة على ممارسة العملٌة اإلعبلمٌة بحرٌة 

 مسؤولٌة االجتماعٌة و ظهرت القواعد و القوانٌن التً تجعل الرأي العام رقٌباقابمة على ال

المهنة و ذلك بعد أن استخدمت وسابل اإلعبلم فً اإلثارة و الخوض فً أخبار  آدابعلى 

 الجنس و الجرٌمة مما أدى الى اإلساءة الى مفهوم الحرٌة .

سؤولٌة فً نفس الوقت و من كما ٌرى اصحاب هذه النظرٌة أن الحرٌة حق و واجب و م

معٌنة تجاه المجتمع و ٌمكنها القٌام بهذه  بالتزاماتهنا ٌجب أن تتقبل وسابل اإلعبلم القٌام 

 من خبلل وضع مستوٌات أو معاٌٌر مهنٌة لئلعبلم مثل الصدق و الموضوعٌة  االلتزامات

أن تتولى  االلتزاماتالتوازن و الدقة و ٌجب على وسابل اإلعبلم فً إطار قبولها لهذه و

و ٌجب أن تكون وسابل اإلعبلم تنظٌم أمورها ذاتٌا فً إطار القانون و المؤسسات القابمة 

و األفكار فً المجتمع من خبلل إتاحة الفرصة للجمٌع من خبلل  اآلراءتعددٌة تعكس تنوع 

                                                           
1
 . 58،ص  محمد جاسم فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم الجماهٌري ، المرجع السابق 
2
 . 58المرجع نفسه ص  
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توٌات العام الحق فً أن ٌتوقع من وسابل اإلعبلم مسالنشر و العرض ، كما أن للجمهور 

أداء عالٌة و أن التدخل فً شؤون وسابل اإلعبلم ٌمكن أن ٌكون مبرره تحقٌق هذه 

المصلحة العامة، أضؾ الى ذلك أن اإلعبلمٌٌن القابمٌن على وسابل االتصال ٌجب أن 

ٌكونوا مسؤولٌن أمام مؤسساتهم اإلعبلمٌة
1
 . 

ش الموضوعً البعٌد عن كما تهدؾ هذه النظرٌة الى رفع مستوى التصادم الى مستوى النقا

، كما تهدؾ هذه النظرٌة الى اإلعبلم و الترفٌه و الحصول على الربح الى جانب  االنفعال

األهداؾ االجتماعٌة .
2

 

  :النظرٌة االشتراكٌة  - ث

ووضع قواعد تطبٌقها إنجلز وماركس إن االفكار الربٌسٌة لهذه النظرٌة التً وضع اساسها 

فً االتحاد السوفٌاتً السابق و ماتزال قابمة فً بعض البلدان السوفٌاتٌة ستالٌن  ولٌنٌن 

 حٌث ٌمكن اٌجازها فً أن الطبقة العاملة هً التً تملك السلطة فً أي مجتمع اشتراكً 

حتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة و القوة فإنها البد أن تسٌطر على وسابل اإلنتاج الفكري و

ألكبر منها ، لهذا ٌجب أن تخضع وسابل اإلعبلم لسٌطرة وكبلء التً ٌشكل اإلعبلم الجزء ا

 لهذه الطبقة العاملة و هم فً األساس أعضاء الحزب الشٌوعً.

تفترض أنها مجتمعات ال طبقٌة و بالتالً ال وجود لصراع  االشتراكٌةإن المجتمعات 

صالح متعارضة الطبقات ، لذلك ال ٌنبؽً أن تنشأ وسابل اإلعبلم على أساس التعبٌر عن م

 حتى ال ٌنفذ الخبلؾ و ٌشكل خطورة على المجتمع.

  لقد حدد لٌنٌن اختصاصات الصحافة و أهدافها: 

زٌادة نجاح و استمرارٌة النظام االشتراكً و بوجه خاص دٌكتاتورٌة الحزب  .1

 الشٌوعً 

 ألعضاء الحزب المتعصبٌن  االتصالٌكون حق استخدام وسابل و قنوات  .2

                                                           
1
 .  59ص  محمد جاسم فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم الجماهٌري ، المرجع السابق 
2
 . 59المرجع نفسه ص  
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 أكثر من األعضاء المعتدلٌن. و موالٌن   

 تخضع وسابل اإلعبلم للرقابة الصارمة . .3

ٌجب أن تقدم وسابل اإلعبلم رؤٌة كاملة للمجتمع والعالم طبقا للمبادئ الشٌوعٌة  .4

 و وجود قوانٌن موضوعٌة تحكم التارٌخ.

إن الحزب الشٌوعً هو الذي ٌحق له امتبلك و إدارة وسابل اإلعبلم من أجل  .5

 .ة الشٌوعٌة و االشتراكٌةتطوٌعها لخدم
1
  

  :النظرٌة التنموٌة  - ج

ظروؾ العالم النامً ، و بخاصة الدول التً ظهرت للوجود فً منتصؾ  الختبلؾنظرا 

 المادٌة  اإلمكانٌات  حٌث  المتقدمة من   الدول  القرن العشرٌن ، و التً تختلؾ عن

كان البد لهذه الدول من نموذج إعبلمً ٌختلؾ عن النظرٌات التقلٌدٌة  حٌثاالجتماعٌة و

األربعة التً استعرضناها و ٌناسب هذا النموذج أو النظرٌة األوضاع القابمة فً هذه 

 فظهرت التنموٌة فً عقد الثمانٌنات من القرن الماضً و تقوم على األفكار  المجتمعات

، مشكبلت االتصال فً العالم الثالثحول ك براٌل واالتً وردت فً تقرٌر لجنة  اآلراءو

، ؾ األنظمة اإلعبلمٌةفهذه النظرٌة تخرج عن نطلق بعدي للرقابة و الحرٌة كأساس لتصنٌ

فاألوضاع المتشابهة فً دول العالم الثالث تحد من امكانٌة تطبٌق نظرٌات اإلعبلم التً 

كالمهارات المهنٌة و المواد  بلتصاللأشرنا الٌها سابقا ، و ذلك لؽٌاب العوامل األساسٌة 

 المتابع. و الجمهورالثقافٌة 

إن المبادئ و األفكار التً تضمنتها هذه النظرٌة تعتبر مهمة و مفٌدة لدول العالم النامً 

ألنها تعارض التبعٌة و سٌاسة الهٌمنة الخارجٌة. كما أن هذه المبادئ تعمل على تأكٌد 

ٌة و الخصوصٌة الثقافٌة للمجتمعات و على الرؼم من أن هذه الهوٌة الوطنٌة و السٌادة القوم

فً نفس النظرٌة ال تسمح إال بقدر من الدٌمقراطٌة ، حسب الظروؾ السابدة ، إال انها 

الوقت ، تفرض التعاون و تدعو الى تضافر الجهود بٌن مختلؾ القطاعات لتحقٌق االهداؾ 

                                                           
1
 . 60ص  فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم الجماهٌري ، المرجع السابقمحمد جاسم  
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مستقل من نظرٌات اإلعبلم األخرى من التنموٌة و تكتسب النظرٌة التنموٌة وجودها ال

اعترافها و قبولها للتنمٌة الشاملة و التؽٌٌر االجتماعً
1
 . 

  و تتلخص أفكار هذه النظرٌة فً النقاط التالٌة:  

ان وسابل اإلعبلم ٌجب أن تقبل تنفٌذ المهام التنموٌة بما ٌتفق مع السٌاسة   .1

 الوطنٌة القابمة.

أن تخضع للقٌود التً تفرضها األولوٌات التنموٌة ان حرٌة وسابل اإلعبلم ٌنبؽً  .2

 و االحتٌاجات االقتصادٌة للمجتمع.

ٌجب ان تعطً وسابل اإلعبلم اولوٌة للثقافة الوطنٌة و اللؽة الوطنٌة فً محتوى  .3

 ما تقدمه.

ان وسابل اإلعبلم مدعوة الى إعطاء أولوٌة فٌما تقدمه من أفكار و معلومات  .4

 رى القرٌبة جؽرافٌا و سٌاسٌا و ثقافٌا.لتلك الدول النامٌة األخ

 ان الصحفٌٌن و اإلعبلمٌٌن العاملٌن فً وسابل االتصال لهم حرٌة فً جمع  .5

 و توزٌع المعلومات و األخبار.     

ان للدولة الحق فً مراقبة و تنفٌذ انشطة وسابل اإلعبلم و استخدام الرقابة خدمة  .6

لؤلهداؾ التنموٌة
2
. 

   :راطٌةنظرٌة المشاركة الدٌمق - ح

 تعد هذه النظرٌة أحدث إضافة لنظرٌات اإلعبلم و أصعبها تحدٌدا فقد برزت هذه النظرٌة

من واقع الخبرة العملٌة كاتجاه اٌجابً نحو ضرورة وجود أشكال جدٌدة فً  الدٌمقراطٌة*

تنظٌم وسابل اإلعبلم المملوكة ملكٌة خاصة ، كما أن هذه النظرٌة قامت كرد فعل مضاد 

للطابع التجاري االحتكاري لوسابل اإلعبلم المملوكة ملكٌة خاصة، كما أن هذه النظرٌة 

                                                           
1
 . 60المرجع نفسه ،ص  
2
 . 60المرجع نفسه ،ص  

تعنً الشعب ، و هً نظام اجتماعً   domos،تعنً الحكم   kratioهً لفظ مشتق من الٌونانٌة   démocrate – democratyالدٌمقراطٌة : *

ر السلطة ٌمتاز بها ممثلون عنه أو نواب له من خبلل التشرٌعات التً ٌقررونها )عبد المنعم حنفً ، المعجم الشامل ٌكون فٌه الشعب مصد

 (. 357، ص 2000، 3لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولً ، القاهرة ،ط
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ذاعة العامة التً قامت على معٌار المسؤولٌة قامت ردا على مركزٌة مؤسسات اإل

 . *الرأسمالٌةاالجتماعٌة و تنتشر بشكل خاص فً الدول 

ان الدول األوربٌة التً اختارت نظام اإلذاعة العامة بدٌبل عن النموذج التجاري األمرٌكً 

 كانت تتوقع قدرة اإلذاعة العامة على تحسٌن األوضاع االجتماعٌة و الممارسة العاجلة

لئلعبلم و لكن الممارسة الفعلٌة لوسابل اإلعبلم أدت الى حالة من اإلحباط و خٌبة األمل 

جابتها للضؽوط تبسبب التوجه النخبوي لبعض منظمات اإلذاعة و التلفزٌون العامة و اس

 السٌاسٌة و االقتصادٌة و لمراكز القوى فً المجتمع، كاألحزاب السٌاسٌة و رجال المال 

 ورجال الفكر .

 نه قد ٌعبر مصطلح المشاركة الدٌمقراطٌة عن معنى التحرر من نظام األحزاب كما أ

و النظام البرلمانً الدٌمقراطً فً المجتمعات الؽربٌة و الذي أصبح مسٌطرا على الساحة 

فكار و متجاهبل لؤلقلٌات و القوى الضعٌفة فً هذه المجتمعات و تنطوي هذه النظرٌة على أ

و الذي  هٌري الذي ٌتسم بالتنظٌم المعقد و المركزٌة الشدٌدةالمجتمع الجمامعادٌة لنظرٌة 

فشل فً توفٌر فرص عاجلة لؤلفراد و األقلٌات فً التعبٌر عن اهتماماتها و مشكبلتها
1
. 

 اآلمالهكذا فان النقطة األساسٌة فً هذه النظرٌة تكمن فً االحتٌاجات و المصالح و و

و تقدٌم المعلومات  اختٌارإلعبلم و تركز النظرٌة على للجمهور الذي ٌستقبل وسابل ا

المناسبة و حق المواطن فً استخدام وسابل االتصال من أجل التفاعل و المشاركة فً نطاق 

 صؽٌر فً منطقته و مجتمعه ، و ترفض هذه النظرٌة المركزٌة أو سٌطرة الحكومة على 

 التفاعل بٌن المرسل و المستقبل وسابل اإلعبلم و لكنها تشجع التعددٌة و المحلٌة و 

التً تقوم فً ظل االتصال األفقً الذي ٌشمل كل مسؤولٌات المجتمع و وسابل اإلعبلم و

  :هذه النظرٌة ، كما انه تتلخص األفكار االساسٌة لهذه النظرٌة فً النقاط التالٌة

                                                           
1
 . 61ص  محمد جاسم فلحً الموسوي ، نظرٌات االتصال و اإلعبلم الجماهٌري ، المرجع السابق 

تشٌر الرأسمالٌة الى "نظام ٌفصل وجود الرأسمالٌٌن " و هو مصطلح من أواخر القرن التاسع عشر ٌعتمد على  capitalism*الرأسمالٌة : 

باعتباره االمتبلك المالً أو االستثمار فً مشارٌع اقتصادٌة و هو ٌدل على مٌزة   capitalإحاالت سابقة من القرن السابع عشر ، الى رأس المال

الملكٌة الخاصة ،) انظر : طونً بٌنٌت ، لورانس ؼروسٌرغ ، مٌؽان مورٌس ، معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع ، تر : سعٌد الؽانمً  من

 (.355مرجع سابق ،ص 
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 ان للمواطن الفرد و الجماعات و األقلٌات حق الوصول الى وسابل اإلعبلم  .1

   التً  لبلحتٌاجاتو استخدامها و لهم الحق كذلك فً أن تخدمهم وسابل اإلعبلم طبقا   

 ٌحددونها.

وسابل اإلعبلم و محتواها ال ٌنبؽً أن ٌكون خاضعا للسٌطرة المركزٌة  تنظٌمان  .2

 القومٌة .

ان سبب وجود وسابل اإلعبلم أصبل هو خدمة جمهورها و لٌس من أجل المنظمات  .3

 هذه الوسابل أو المهنٌٌن العاملٌن بوسابل اإلعبلم .التً تصدرها 

ان الجماعات و المنظمات و التجمعات المحلٌة ٌنبؽً أن ٌكون لها وسابلها  .4

  .اإلعبلمٌة

الصؽٌرة و التً تتسم بالتفاعل و المشاركة أفضل من وسابل ان وسابل اإلعبلم  .5

اإلعبلم المهنٌة الضخمة التً ٌنساب مضمونها فً اتجاه واحد
1
. 

 المعاصر الواقع سلطة اإلعبلم و مدى تأثٌرها على :سادسا 

التلقابً أو اآلنً بحدة أكثر ، أما  التواصلن اإلعبلم الذي ٌفرض نفسه الٌوم ٌبرز "فكرة إ

اي شروط قبول المتلقً للمعلومات  :سٌتمثل فً إشكالٌة التواصل األساسًؼدا فإن التحدي 

من كل حدب و صوب و شروط التفاوض بشأنها ، فلقد ازداد اإلعبلم ؼزارة التً تأتٌه 

بل أن نصل إلٌها لتحقٌق بٌنما شح التواصل ، فلم ٌعد كافٌا أن ننتج معلومات أو نتبادلها 

 التواصل.

باألمس ، و عن طرٌق استخدام تقنٌات محدودة ، كانت الرسالة المتبادلة تعنً جمهورا 

الرسابل ال تعد و ال تحصى و التقنٌات شبه كاملة و المتلقون الذٌن هم متجانسا، أما الٌوم ف

فحسب و إنما  اللؽاتفً تزاٌد مستمر متباٌنون و متحفظون ، و السبب فً ذلك ال ٌعود الى 

الى تصادم التصورات و الثقافات و الرؤى فً العالم ، فً مثل هذه الحالة لم ٌعد كافٌا ان 

                                                           
1
 .61المرجع نفسه ، ص  
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زٌع المعلومات من أجل تحقٌق تواصل أكبر ، ال بل من شأن تسرع من وتٌرة إنتاج و تو

ذلك تضخٌم النزاعات"
1
. 

متمٌزا لهذا الموضوع الشابك و الذي  اهتماماو من األبحاث و النظرٌات التً أولت 

فً   herbert scheller شٌل* هوربرتما طرحه المفكر "ٌتمحور حول التدفق اإلعبلمً 

مؤلفٌه )االتصال و الهٌمنة الثقافٌة ، و المتبلعبون بالعقول( حول التضلٌل و الهٌمنة 

 اإلعبلمٌة و باألخص على دول العالم الثالث بهدؾ إحداث نوع من التبعٌة الفكرٌة.

 ى نقل رسالة إعبلمٌة تتكٌؾ مع رؼباتها تعتمد القنوات األجنبٌة بشكل مباشر ال فؽالبا ما

حٌن تتحول المادة اإلعبلمٌة الى سلعة تجارٌة ، فإنها تركز على ثقافة ؼٌر  و أهدافها و

ملتزمة بالقٌم و األفكار و الذوق و تهدؾ الى المتعة و التسلٌة لدى األفراد "
2
. 

 ٌدٌولوجٌا اإلعبلم الفلسفة و إ   :المبحث الثالث

هً الوعً الزابؾ المنخدع بحقٌقة األشٌاء، و إذا كانت نسقا  *ٌدٌولوجٌااالإذا كانت 

مترابطا من التبرٌرات الفكرٌة لواقع ٌفتقد الشرعٌة ، فهل قضت الوسابل اإلعبلمٌة الحدٌثة 

 على األٌدٌولوجٌا و هل قدمت لنا الواقع الحقٌقً و الؽٌر مزٌؾ ؟ 

و كٌؾ ساهم لوجٌة اإلعبلمٌة العدٌد من المفكرٌن المعاصرٌن بموضوع األٌدٌو اهتملقد 

 اإلعبلم فً إعادة انتاجها تكنولوجٌا حٌث انها ال تؤثر على مجرد الوعً و األفكار 

التصورات بل تؤثر كذلك على اإلدراك و الرؤٌة ، و معنى ذلك انتقال آلٌات التزٌٌؾ من و

 لكة الحس و اإلدراك الحسً.لكة الفهم إلى االنشؽال على مَ االنشؽال على مَ 

                                                           
1
 . 21ص  20، ص مرجع سابق دومٌنٌك وولتون ، اإلعبلم لٌس تواصبل ،  
2
، مستؽانم ، الجزابر ،  9عبٌر الثقافً فً عصر الرقمنة )تقرٌر الٌونسكو ( ، ضمن : مجلة الحوار الثقافً ، العدد محمد حمادي ، تنوع أشكال الت 

 ، ص  2016ربٌع و صٌؾ 

تأثٌره البالػ فً تحلٌبلته النفسٌة العمٌقة ، )انظر  فٌلسوؾ ألمانً برز فً فلسفة القٌم ، و كان للمنهج الفٌنومٌنولوجً  scheller هوربرت شٌل:*

 (. 44ص  40، ص 1984،  1، المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر ، ط 2عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ،ج

اد مفكرو التنوٌر هؤالء ابتكره مجموعة من الفبلسفة الفرنسٌٌن فً أواخر القرن الثامن عشر ، اذ أر  ideology –idéologieاالٌدٌولوجٌا : **

لوط لشروط أن ٌطبقوا المنهج العلمً الجدٌد على فهم العقل بتقدٌم أجوبة نفسٌة عن أسبلة فلسفٌة و هً تعنً علم العقل )...( و هً تشكل تمثٌبل مؽ
و المجتمع ، تر : سعٌد الؽانمً،  الحٌاة المادٌة الفعلٌة ، ) انظر : طونً بٌنٌت ، لورانس ؼروسٌرغ ، مٌؽان مورٌس ، معجم مصطلحات الثقافة

  (. 133مرجع سابق ، ص 
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 اوال : الدور األٌدٌولوجً لئلعبلم 

حقٌقة لقد ذهب لها ؟  ازدهاراهل شهد عصر تكنولوجٌا اإلعبلم إضمحبلال لؤلٌدٌولوجٌا أم 

 الكثٌر من المفكرٌن إلى ان األٌدٌولوجٌا انتهت و لم ٌعد لها مكان فً عصر التكنولوجٌا ، 

و كتاب  صاحب كتاب )نهاٌة األٌدٌولوجٌا( دانٌال بلاألمرٌكً  االجتماعمن هؤالء عالم و"

 ، صاحب كتاب )نهاٌة التارٌخ( فرانسٌس فوكو ٌاما، و ))قدوم عصر ما بعد الصناعة

                             فما ٌشترك هؤالء فً   صاحب كتاب )وضع ما بعد الحداثة ( جان فرانسوا لٌو تار و 

طرٌق األفكار او ُمثل و مبادئ  تً تعبا الناس عنقولهم بنهاٌة األٌدٌولوجٌات الكبرى و ال

التطور العلمً و التكنولوجً أدى الى التحول من شعارات ، حٌث ٌذهب َبل الى أن و

مثالٌات األٌدٌولوجٌا إلى المنطق العلمً األداتً للعلم و التكنولوجٌا ، و ٌذهب فوكو ٌاما 

ب و األٌدٌولوجٌات قد انتهى بانتصار إلى أن التارٌخ باعتباره صراعا بٌن األفكار و الذاه

التحوالت الدٌمقراطٌة فً  الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة و انتصار الؽرب فً الحرب الباردة و

أن الوضع الفكري و المعرفً المعاصر فً "إلى  لٌوتار ، كما ٌذهب "وربا الشرقٌةبلدان أ

و هً  metanarrativesجمٌع المجاالت ٌسهد نهاٌة لما نسمٌه بالسردٌات الكبرى 

"التسمٌة الخاصة لؤلٌدٌولوجٌا
1
السابد بانتهاء األٌدٌولوجٌا بقدوم عصر  االعتقادناهٌك عن  .

 اإلعبلم الذي ٌتصؾ بالشفافٌة و النقل الحرفً و الحظً للحدث.

كما أن هناك مجموعة أخرى من المفكرٌن و الذٌن ذهبوا إلى أن العلم و التكنولوجٌا أصبحا 

و عالم  ها برماسو ابرزهم فبلسفة مدرسة فرانكفورت و "دٌولوجٌا الجدٌدة ، هما األٌ

و فٌلسوؾ العلم بول فٌٌرابند ، حٌث ٌذهب هؤالء  إٌلول و السٌاسة الفرنسً جاك االجتماع

إلى أن العلم و التكنولوجٌا أصبحا ٌقومان بالدور التقلٌدي لؤلٌدٌولوجٌا فً تبرٌر الوضع 

ٌة على كافة صور الهٌمنة السٌاسٌة و االقتصادٌة و استبدال العقبلنٌة القابم و إضفاء الشرع

"، و هً عقبلنٌة الوسابل بعقبلنٌة األهداؾ و القٌم الموضوعٌة األداتٌة
2
 . 

                                                           
1
أشرؾ حسن منصور ، الفلسفة و اٌدٌولوجٌا اإلعبلم ،إسهام الفكر المعاصر فً دراسة وسابل اإلعبلم ، ضمن : حوار التمدن ، محور صحافة   

 . 03 ، ص 2010وإعبلم ، 
2
  . 03المرجع نفسه ، ص 
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 هو البعد المعرفً ٌا اإلعبلم و هو األهم أال و "إال أن هناك بعد آخر ألٌدٌولوج

، أي وظٌفة األٌدٌولوجٌا فً تزٌٌؾ الوعً و تقدٌم صورة مشوهة و منحرفة  اإلبستمولوجً

للواقع ، باعتبار أن معظم الدراسات عن األٌدٌولوجٌا تنقسم الى قسمٌن : األٌدٌولوجٌا 

 ٌبرر الوضع القابم و ٌضفً الشرعٌة علٌه ،   universalistباعتبارها خطابا كلٌانٌا 

فً تزٌٌؾ الوعً ، وال شك أن األٌدٌولوجٌا سواء كانت خطابا  األٌدٌولوجٌا باعتبارها آلٌةو

للوعً تخدم أهدافا واحدة ، أي تثبٌت الناس على شكل معٌن من تبرٌرٌا أو آلٌة مزٌفة 

"العبلقات االجتماعٌة و االقتصادٌة و جعلهم ٌقتنعون بها و ٌتقبلونها
1
 . 

 ثانٌا: اإلعبلم باعتباره جهازا أٌدٌولوجٌا

لدور األٌدٌولوجً الذي ٌقوم علٌه اإلعبلم على نحو أفضل إذا نظرنا إلٌه من ٌمكن فهم ا

التً  Matérialisation de idéologieالتحول المادي لؤلٌدٌولوجٌا "زاوٌة عملٌة و هً 

تؤثر على مجرد األفكار و المعتقدات ، بل  ثت فً القرن العشرٌن .فلم تعد االٌدلوجٌاحد

كها ، كما لم ٌعد أصبحت تحت تأثٌر اإلعبلم تؤثر على أسلوب النظر إلى األشٌاء و إدرا

الفكري هو األٌدٌولوجٌا الوحٌدة فً العمل و االنتشار بل أصبحت  –الثقافً  *الخطاب

  . "ماتبأدواتها المادٌة ، ولم تعد تنتشر بالكلمات بل بالصور و العبل

إن التحول المادي األٌدٌولوجً جعلها أكثر خفاء و أصعب فً الرصد ، أي جعلها تختفً "

حالٌا هو فالسابد إذ ٌصعب التعرؾ علٌها اآلن ، وراء أشٌاء أخرى و ال تكشؾ عن حقٌقتها 

من نهاٌة فلسفات التارٌخ و الشعارات و السردٌات  استنتاجاالقول بنهاٌة األٌدٌولوجٌا كان 

الكبرى ، إال أن األٌدٌولوجٌا ال تزال عاملة على مستوى الصورة و العبلمة و الرمز"
2
. 

فً أجهزة  **التوسٌرنستطٌع فهم االٌدٌولوجٌا التً ٌقوم علٌها اإلعبلم إذا فحصنا نظرٌة 

تثبت هذه النظرٌة أن هناك "،  ideological-state apparatusالدولة األٌدٌولوجٌة 
                                                           

1
 . 04، المرجع السابق ص  اٌدٌولوجٌا اإلعبلم ،إسهام الفكر المعاصر فً دراسة وسابل اإلعبلمأشرؾ حسن منصور ، الفلسفة و  

كبلم علنً موجه إلى األخرٌن ، و عملٌة عقلٌة متكاملة تترابط أجزابها ربطا منطقٌا )عبده الحلو ، معجم المصطلحات   discour*الخطاب : 

 (. 48، ص  1993،  1عربً ، المركز التربوي للبحوث و االنماء ، مكتبة لبنان ، بٌروت ، ط –الفلسفٌة فرنسً 

و الذي أعقبه ب كتاب   for marx، بعد نشره لكتاب  1965، ظهر ألتوسٌر فً المشهد الثقافً عام 1918**لوٌس ألتوسٌر : ولد بالجزابر 

reading capital   "قام بوضع مفهوم "القطع ،break جون سكوت ، خمسون عالما اجتماعٌا من نظرٌة المعرفة التارٌخٌة )أنظر :   طبلقاان

 (.30ص  29ص 2009،  1أساسٌا : المنظرون المعاصرون ، تر: محمود محمد حلمً ، الشبكة العربٌة لؤلبحاث و النشر ، بٌروت ،ط
2
 . 04المرجع نفسه ، ص 
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، أو الفكرٌة   discursiveطرقا أخرى جدٌدة لممارسة األٌدٌولوجٌا ؼٌر الطرق الخطابٌة 

 فلٌس شرطا فً األٌدٌولوجٌا أن تقتصر على مجال األفكار و المعتقدات ، بل إن مؤسسة 

عبلم " كما ٌعلن ألتوسٌر جهاز معٌن ٌمكن أن ٌقوم بدور أٌدٌولوجً مثل المدرسة أو اإلأو 

 صراحة أن اإلعبلم ٌنتمً عن جدارة الى أجهزة الدولة األٌدٌولوجٌة.

مادٌا و هو المساعدة فً "تجدٌد  –ٌرى التوسٌر أن أجهزة الدولة تمارس دورا أٌدٌولوجٌا 

.فبل ٌكفً   reproduction of the relations of productionنتاج عبلقات اإلنتاج إ

لنظام الرأسمالً فً الوجود أن تتوافر لدٌه اإلمكانٌات المادٌة فقط ، بل ٌجب كً ٌستمر ا

أٌضا أن ٌحافظ هذا النظام على نفس الطرٌقة فً توزٌع الثروة و نفس العبلقات بٌن رأس 

المال و العمل المأجور و ٌضفً علٌها الشرعٌة و المعقولٌة .و ٌقوم اإلعبلم بدوره 

على المحافظة و نشر مجموعة القٌم و المعاٌٌر التً تساعد االٌدٌولوجً عن طرٌق تأكٌد 

   على عبلقات اإلنتاج القابمة .

 باعتباره محاٌدا  نفسه  ٌقدم علٌه أن  جهاز أٌدٌولوجً بوظٌفته كما ٌجب و كً ٌقوم أي

كبلمه هذا على المدرسة و ٌذهب إلى أنها الجهاز  *ألتوسٌرٌطبق و .موضوعٌاو

األٌدٌولوجً األول فً الدولة البورجوازٌة ، فالمدرسة تأخذ طابع الحٌادٌة و الموضوعٌة 

بدرجة عالٌة جدا ، إذ ال تظهر إال باعتبارها مكانا لتلقٌن العلم و تربٌة النشء و إعدادهم 

 للمستقبل. 

الطبقً  -منذ الصؽر على السلم االجتماعًرتٌب األفراد إال انها فً الحقٌقة خٌر وسٌلة لت

"القابم
1

الحقٌقة أن وسابل اإلعبلم قد اتخذت حالٌا مكان المدرسة باعتبارها الجهاز ،و

 األٌدٌولوجً األول ، فالطابع الحٌادي و الموضوعً الزابؾ هو ما ٌتخذه اإلعبلم اآلن 

و الحقٌقة أن وسابل اإلعبلم قد اتخذت حالٌا مكان ، و تؤكد علٌه الدراسات اإلعبلمٌة أٌضا 

فالطابع الحٌادي و الموضوعً الزابؾ "المدرسة باعتبارها الجهاز األٌدٌولوجً األول ، 

هو ما ٌتخذه اإلعبلم اآلن و تؤكد علٌه الدراسات اإلعبلمٌة أٌضا ، و أولها و أهمها دراسة 

                                                           
1
 . 84ٌدٌولوجٌة ، المرجع السابق ص لوٌس التوسٌر ، االٌدٌولوجٌا و أجهزة الدولة اال 
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، إذ ٌؤكد ماكلوهان على  understanding mediaماكلوهان الشهٌرة "فهم اإلعبلم " 

 حٌادٌة اإلعبلم بقوله إننا ال نستطٌع الذهاب إلى أن اإلعبلم نافع أو ضار، أو خٌر أو شر 

ذلك ألنه مجرد وسٌلة ، و من هنا ٌجب علٌنا استبعاد األحكام األخبلقٌة و التقوٌمٌة فً و

الشهٌر أن وسابل اإلعبلم  دراستنا له. و ٌتضح الطابع الحٌادي و الموضوعً أٌضا فً قوله

"هً الرسالة
1
. 

ن وسابل اإلعبلم قد اتخذت حالٌا مكان المدرسة باعتبارها الجهاز األٌدٌولوجً علٌه فإو

فالطابع الحٌادي و الموضوعً الزابؾ هو ما ٌتخذه اإلعبلم اآلن و تؤكد علٌه "األول ، 

الشهٌرة "فهم اإلعبلم "  الدراسات اإلعبلمٌة أٌضا ، و أولها و أهمها دراسة ماكلوهان

understanding media م بقوله إننا ال نستطٌع ، إذ ٌؤكد ماكلوهان على حٌادٌة اإلعبل

اإلعبلم نافع أو ضار، أو خٌر أو شر و ذلك ألنه مجرد وسٌلة ، و من هنا لى أن الذهاب إ

 ٌجب علٌنا استبعاد األحكام األخبلقٌة و التقوٌمٌة فً دراستنا له. و ٌتضح الطابع الحٌادي 

" الموضوعً أٌضا فً قوله الشهٌر أن وسابل اإلعبلم هً الرسالةو
2
. 

 لموجودة فً الواقع م بقلب العبلقات الحقٌقٌة اكما أن من أهم وظابؾ األٌدٌولوجٌا انها تقو

، و إذا كان  االنسجامبدال منه الوفاق و  فإذا كان هناك صراع ألؽته و عتمت علٌه و قدمت"

، و إذا كانت هناك شمولٌة قدمت على هناك تناقض طبقً قدمته على أنه تعددٌة و لٌبرالٌة 

هو ٌصور المجتمع على أنه متعدد الضبط ، فانها تعدد و تنوع ، و هذا ما ٌقوم به اإلعبلم ب

  .متنوع فً حٌن أن الشمولٌة تسودهو

 

 

 

 

                                                           
1
 .88المرجع نفسه ، ص  
2
 . 05،ص  أشرؾ حسن منصور ، الفلسفة و اٌدٌولوجٌا اإلعبلم ،إسهام الفكر المعاصر فً دراسة وسابل اإلعبلم ، المرجع السابق 
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 ثالثا : اإلعبلم والعودة لآللٌات التقلٌدٌة لؤلٌدٌولوجٌا 

ال ٌقتصر طابع وسابل اإلعبلم الحدٌثة على كونها تتخذ وظابؾ أٌدٌولوجٌة ، بل هً ترث 

شكل الممثل والحامل بحٌث نستطٌع القول أنه ٌ لؤلٌدٌولوجٌةكذلك نفس اآللٌات التقلٌدٌة 

و فٌما ٌلً سنوضح المبلمح األساسٌة لهذه اآللٌات و مدى تعبٌر اإلعبلم الحدٌث الجدٌد لها ،

 عنها.

اننا إذا فحصنا ظاهرة االتصال التكنولوجً الحدٌث سنجد نفس وظٌفة األٌدٌولوجٌا "

تكرر و تكتسب أبعادا جدٌدة ، فمن مدلول حٌث تتبارها تشوٌها للعبلقة بٌن دال وباع

المفترض أن ما ٌنقله اإلعبلم هو الواقع بحذافٌره ، أي داال برٌبا محاٌدا ٌشٌر مباشرة إلى 

المحاٌد ٌخفً وراءه كل خدع و أوهام  البريءمدلوله ، إال أن ما ٌحدث هو أن هذا المظهر 

 ما ال ٌكونفؽالبا   .!قع الحقٌقً اإلعبلم .فما أدرانا أن الصور التً ٌنقلها اإلعبلم هً الوا

فواقع حقٌقً حتى ٌقارن بٌنه و بٌن الواقع الذي ٌنقله اإلعبلم الواقع الللمرء اتصال مباشر ب

 اإلعبلم هو كل ما لدٌه و ال ٌملك إال تقبله و االعتراؾ به.

كما أن هناك عنصر آخر كانت تحتوٌه األٌدٌولوجٌا التقلٌدٌة و ال تزال وسابل اإلعبلم تعبر 

عبلقة اقتصاد السوق لكونه ٌختزل كل عنه ، و هو التجرٌد و االختزال فقد نقد ماركس 

، و اإلعبلم  ادل واحد و هو القٌمة التبادلٌة )المال(الى معاإلنسانٌة و كل نشاط بشري 

ٌقوم بنفس الوظٌفة ، فهو ٌرد كل شًء إلى مجرد صور و مشاهد و عبلمات  الحدٌث أٌضا

و ال ٌعد ألي شًء معنى إال إذا تم التعبٌر عنها بهذه الوسابل ، و ال ٌصبح ألي خبر 

مصداقٌة إال إذا تم نقله عن طرٌق هذه الوسابل ، و بذلك تلؽى الخبرة الشخصٌة و ٌلؽى أي 

."دث إذا لم ٌمر بقنوات االتصال الحدٌثةمعنى اجتماعً أو انسانً ألي ح
1

 

 

 

 

                                                           
1
 . 06المرجع نفسه ، ص  



 من الخطاب الفلسفي الى الخطاب اإلعالمي                                               الفصل األول   

 

- 34 - 
 

 الفصل األول خبلصة : 

من خبلل ما تقدم فً هذا الفصل نصل إلى أن الفلسفة النظرٌة ال معنى لها اذ لم ترتبط  

بالهم الٌومً ، فإعادة انشاء الفلسفة ال ٌكون بالضرورة فً إعادة ما قاله أفبلطون أو 

االنساق و إعادة تشكٌل المدارس ألن الفلسفة حقٌقة أرسطو و ال ٌكون من خبلل وضع 

حسب تعبٌر الفارابً هً تلك التً تحاول اإلجابة نظرٌا عن مسابل العصر و مشاؼل 

 الناس.

على إن الخطاب الفلسفً المعاصر ال ٌتحقق إال من خبلل التفكٌر فً الٌومً و االنشؽال 

جهات الفلسفٌة المعاصرة ، و هً أهم القضاٌا التً تخترقه من عمق فهو أحد أهم التو

توجهات تهدؾ إلى التخلص من مأزق الفلسفة الذي وصلت فٌه إلى طرٌق مسدود بسبب ما 

 هو ٌومً و متؽٌر و آنً  ٌنسب إلٌها من نظرٌات و مناهج و مقوالت تتعالى فٌها على ما

 هو كونً و شمولً و انساق ثابتة. لصالح ما جزبًو

ٌظهر الخطاب اإلعبلمً نتٌجة للتحوالت الحاصلة فً المٌادٌن فً مقابل الخطاب الفلسفً 

السٌاسٌة و االقتصادٌة و التقنٌة على المستوى الدولً و التً أحدثت تطورات عدة فً بنٌة 

اإلعبلم بشكل عام ، عادت بأثارها فً تؽٌٌر طرابق أداء القابمٌن على العملٌة اإلعبلمٌة فً 

 ذ .جوانب األداء و التوجٌه و التنفٌ

كما وصلنا إلى أن هناك عبلقة بٌن نظرٌات اإلعبلم و فلسفة اإلعبلم ، ففلسفة اإلعبلم هً 

بحث فً العبلقة الجدلٌة بٌن نظرٌات اإلعبلم و تطبٌقاته فً المجتمع ، أي تحلٌل التفاعل 

 بٌن أسس اإلعبلم كعلم و بٌن الممارسة الفعلٌة فً الواقع االجتماعً .

إذا نظرنا إلٌه من زاوٌة عملٌة لئلعبلم ٌمكن فهمه على نحو أفضل  إن الدور االٌدٌولوجً

هً التحول المادي لئلٌدٌولوجٌا التً حدثت فً القرن العشرٌن ، فلم تعد اإلٌدٌولوجٌا تؤثر و

على مجرد األفكار و المعتقدات  ، بل أصبحت تحت تأثٌر اإلعبلم تؤثر على أسلوب النظر 

 إلى األشٌاء و إدراكها . 
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الفكري هو اإلٌدٌولوجٌا الوحٌدة فً العمل و االنتشار بل  -لم ٌعد الخطاب الثقافً كما

  بأدواتها المادٌة ، و لم تعد تنتشر بالكلمات بل بالصور و العبلمات .أصبحت 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 الفصل  

 الثاني



 امفصل امثاين

 مدرسة فرانكفورت و مقاربهتا ملإعلم 

 )أ د ورنو و ها برماس منوذجا (                       

 

 منوذجا(. ادو رنوالإعلم وامثقافة املصنعة ) املبحث ال ول: 

 

 امعام  اجملالامفعل امتواصيل...بني الإعلم و املبحث امثاين: 

 )ها برماس منوذجا(.                              

 

 الافرتايضنقاط امتوافق و امتنافر بني امفضاء امعمويم املبحث امثامث: 

 .و امفضاء امعمويم امها برمايس
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 :مدخل 

كان للثورة الصناعٌة خالل القرن التاسع عشر أثر بالػ على الواقع األوروبً، لما تبعها من 

تقدم تقنً، وعلمً، وتكنولوجً، عمل على دفع عجلة التنمٌة والتطور داخل هذه 

مستها هذه التطورات سندرك أنها شملت  التًالمجتمعات، وإذا أمعنا النظر فً المجاالت 

لما لهذه األخٌرة من دور فً نقل وتبادل  واالتصالو وسابل اإلعالم أٌضا وسابل المٌدٌا أ

 ثٌر فً الرأي العام من جهة أخرى .األخبار والمعارؾ من جهة، وقدرتها على التأ

عانت وسابل اإلعالم فً فترة لٌست ببعٌدة من سٌطرة السٌاسة وتوجٌهها لها حسب قد كما و

تبعتهما  عالمٌتٌنعرفها العالم وقتبذ من حربٌٌن التً  لالضطراباتمتطلبات الٌومً.  نظرا 

حرب باردة، مما دفع باإلنسان الصانع أن ٌتحرر من جملة القٌود المفروضة على حرٌة 

الذي ٌنطلق من أن كل األشٌاء الموجودة داخل العالم   ًاألداتالرأي والتعبٌر بواسطة العقل 

تطورات على وسابل المٌدٌا من  هً سبل لتحقٌق ؼاٌات البشر، فكانت نتٌجة ذلك ظهور

 واالقتصادٌةتلفزٌون وسنٌما وإذاعة...التً باتت تخوض فً سابر الموضوعات السٌاسٌة 

 ، فأصبح من الٌسٌر جدا على العالم تبادل أنماط الحٌاة  خاصة وأن مااالجتماعٌةوحتى 

،  االجتماعٌةتحاول وسابل المٌدٌا تمرٌره فً الفترة المعاصرة متعلق خاصة بالجوانب 

ٌعرؾ بسٌاسة اإللهاء، "فما قامت  تحدٌدا الثقافة لفرض سٌطرتها على الجماهٌر وفق ما

بتحجٌمه  االتصالالثورة الصناعٌة بتضخٌمه فً القرن التاسع عشر، أخذت تكنولوجٌا 

وتصؽٌره، إن التضخٌم كان منتجا للثورة الصناعٌة فً حٌن أن الحد من هذا التضخٌم كان 

 ."االتصاالتورة منتجا لث

 ادو رنوالخصوص  وقد عولج هذا الموضوع كثٌرا من قبل الفالسفة األلمان، وعلى وجه 

عن  طبٌعة ثقافٌة جدٌدة  ادو رنوكل حسب نظرته الخاصة ، ففً حٌن تحدث  ها برماسو

 ةساهم اإلعالم فً إنتاجها وقد أشار إلٌها تحت مسمى الثقافة المصطنعة أو المصنع

culture undusrty  بنظرٌة الفعل التواصلً و التً مست السلوك  ها برماس، ظهر بعده

نطرح اإلشكال االتصالً حٌث كانت نقطة انطالقه من الفضاء العام و بناًء على ما سبق  

هو الدور الذي لعبه اإلعالم فً  ما؟  ادو رنوالذي طرحه  ما مفهوم الثقافة المصنعة التالً :
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منة الدعاٌة فً المجال العام ؟ وفٌما تتجلى هٌخاصة بعد  برماسها التواصل حسب رأي 

 مومً االفتراضً والفضاء العمومً الها برماسً؟. الفضاء العواالختالؾ بٌن وجه التشابه أ
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)ادو رنو نموذجا(اإلعالم و الثقافة المصنعة   المبحث األول :  

عاشته خالل القرن التاسع عشر،  كان ظهور مدرسة فرانكفورت ولٌد البٌبة األلمانٌة  وما

أما توجههم الماركسً وتبنٌهم لألفكار الماركسٌة فقد كان تطور الرأسمالٌة وظهور الطبقة 

 *االغترابالبرولٌتارٌة سببا فً تبنٌها ، محاولٌن الدفاع عنها للخالص من قٌود 

 ه" مطرد وحتى ٌومنا هذا ماتزال مدرسة فرانكفورت تمدنا ببرادٌؽم فلسفً **،والتشيء

القدرة على فهم إشكالٌات الدولة المعاصرة .. وذلك عبر دعامتٌن أساسٌتٌن: بناء تصور 

المعضالت نظري جدٌد لإلنسان وللعالم من جهة، وإرساء منهج تحلٌلً قادر على فهم 

" الواقعٌة من جهة أخرى االجتماعٌة
1
.وكانت األرضٌة الفكرٌة لمنظري المدرسة هً  

منه بالنقد والتحلٌل منطلقٌن من توجه ماركسً  انطلقواالبورجوازي الذي الواقع المجتمعً 

بٌنت "أن  اجتماعٌةتخلو عن األفكار الماركسٌة الحقا وانشؽلوا بفلسفة  هؤالءلكن معظم 

المجتمع القابم هو مجتمع ال عقالنً أو قمعً وذلك ألنه ٌسلب أو ٌدمر السمتٌن األساسٌتٌن 

 باختٌاراتدرة اإلنسان على تحوٌل بٌبته، وقدرته على القٌام للحٌاة اإلنسانٌة وهما: ق

عقالنٌة جماعٌة تتعلق بحٌاتنا جمٌعا"
2
.  

انصب اهتمام فالسفة فرانكفورت على معالجة موضوع الثقافة ألنها ؼدت السبٌل كما 

من نقطة  أدو رنو انطلقداخله وقد  االندماجالوحٌد فً ربط العالم ببعضه البعض وتحقٌق 

أساسٌة فحواها "أن الكابن البشري له قدرات وإمكانٌات معٌنة سلبت منه فً المجتمع 

أعلى أشكال الثقافة المتمثلة فً الفن واألدب   اعتبارالحدٌث، ولقد بات  من المتفق علٌه 

والموسٌقى نتاجا لقدراتنا البشرٌة وفً نفس الوقت نقدا لمجتمعنا الحالً"
3
،فالثقافة مثلت  

نبا مهما فً حٌاة األفراد فقد كانت " مستودع عناصر مثل الحقٌقة والجمال وعلى الرؼمجا  

من أن هذه العناصر كانت تحمل طابع العالقات الطبقٌة إال أنها كانت تنٌر الدرب أمام 

                                                           
1
، الجزابر، دار االختالؾبرماس أنموذجا، منشورات  المحمداوي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ها عبود على 

 .31ص ،1111، 1األمان، الرباط، ط

بمعنى تحوٌل ملكٌة   alienerحٌث كانت تدل على معان كثٌرة ، و ٌستمد الفعل معناه من الفعل   alientoاألصول األولى و هً  :االؼتراب*

( ،  10.ص 1116شًء ما نملكه إلى شخص أخر)وابل نعٌمة ، اإلؼتراب عند ماركس ، دراسة نقدٌة تحلٌلٌة ، كنوز الحكمة ، )د.ت( ، )د. ط( 

 (.30ٌن الماهٌة و الوجود )مصطفى حسٌبه ، المعجم الفلسفً ،ص و هو ؼربة اإلنسان عن جوهره ، أو عدم التوافق ب
2
 .136 ،ص1733محمد حسٌن ؼلوم، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت،)د.ط(،  برماس، تر: من بارسونز إلى ها  االجتماعٌة النظرٌة كرٌب، إٌان 

ذه النتاجات ، أي بمثابة معطٌات طبٌعٌة ، و التشا ال ٌتضمن التشٌؤ تعنً تصور النتاجات االنسانٌة و كأنها كانت شٌبا آخر ؼٌر ه **التشًء :

 ( .113برماس ، القول الفلسفً للحداثة ، ص  وحسب قدرة االنسان على نسٌان كونه هو نفسه مؤسس العالم االنسانً ،) انظر : ٌورؼن ها
3
 .136 ص ،نفسه المرجع  
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عن انحراؾإمكانٌة التحقق اإلنسانً، وبالمقابل  لم تعد الثقافة تعمل اآلن إال بوصفها      

الواقع" 
1
فموقع الثقافة الٌوم ٌختلؾ عما كانت علٌه  فقد" مثلت الثقافة لدى المنظرٌن ،  

 االقتصادالنقدٌٌن تلك الزاوٌة الثالثة فً مثلث بازغ من السٌطرة المتزاٌدة فالتؽٌرات فً 

ؼدت تخدمها اآلن سٌرورة ثالثة ،  االجتماعًالسٌاسً )...( والتؽٌرات فً علم النفس 

ة"إؼراء صناعة الثقاف
2
.  

للثقافة على رأسهم  *مدرسة فرانكفورتالذي أواله رواد  االهتمامتقدم نالحظ  ومن خالل ما

عرفته  الذي وقؾ على المتؽٌرات التً طرأت على الواقع األلمانً بداٌة، ثم  ما أد ورنو

تعكسه "الوفرة الهابلة  فً النتاج  الفنً  وهو ما  الساحة الثقافٌة األمرٌكٌة خاصة مجال الفن

، وكثرة السنٌمابٌةالموجود فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة متمثلة فً كثرة األفالم 

المتمٌزة" اقتنابهااألسطوانات  وسهولة 
3
.  

فً فترة جد مبكرة من المرحلة  االنتشارفً   كما هو معروؾ **اللبراليةسعت  و قد  

الحداثٌة  إلى محاولة تطبٌق القٌم األساسٌة لها من حرٌة وسالم داخل العوالم المعٌشٌة 

المختلفة ؾ" أصبحت المسألة هً دمج األفراد بالمجتمع دمجا ناجحا ، وؼدت الثقافة التً 

هً العامل الوحٌد تعنً الوسٌلة التً تتبعها  المجتمعات واألفراد لوضع تصورعن العالم 

لتحقٌق هذا االندماج"
4
، وكان أد ورنو قد أشار تحدٌدا إلى واقع الفن بحكم أنه جزء مهم  

من الثقافة ، فالفن  ٌمثل للمجتمعات بصٌص أمل " تمكن من الحفاظ على الفرد واستقاللٌته 

من استبداد وظلم السلطة والهٌمنة" 
5
نقدٌة  ولهذا السبب نجده قد منح للفن  " وظٌفة  

                                                           
1
 ص ،1111، 1دٌب، دار العٌن للنشر، القاهرة، المركز القومً للترجمة، القاهرة، ط هاو، النظرٌة النقدٌة، مدرسة فرانكفورت، تر: ثابر أالن 

36. 

 1716نفسٌة نشأت بمدٌنة فرانكفورت  –اجتماعٌة  –*مدرسة فرانكفورت :معهد األبحاث االجتماعٌة فً مدٌنة فرانكفورت ، هً حركة فلسفٌة 

ربنبرج و قد مثل المرحلة األولى للجٌل األول للمدرسة ، بٌنما بدأت المرحلة الثانٌة فً بدأت الحركة فً معهد األبحاث بالمدٌنة ، ترأسها كارل ج
د ورنو  الثالثٌنات مع هور كهاٌمر كما سمٌت المدرسة بالنظرٌة النقدٌة معه ،  حٌث اجتمع فٌها  مع فالسفة أمثال : والتر بنجامٌن ،  ثٌودور أ

رى و التً مثلت الجٌل الثانً مع ٌرؼن ها برماس و هو الممثل األكثر شهرة للمدرسة )أنظر : توم ربرت ماركٌوز )...( كما بدأت مرحلة أخ وها

  (. 63، ص  1112،  1بوتومور ، مدرسة فرانكفورت ، تر : سعد هجرس ، دار أوٌا ، لٌبٌا ، ط
2
 .31المرجع نفسه، ص 
3
 .16 ص ،111، 1ط.، الجزابر، الدار العربٌة للعلوم ، بٌروتاالختالؾ منشورات مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى اإلخفاقات، جمال 
4
 .130،ص1733:محمد حسٌن ؼلوم، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت،)د.ط(،  برماس، تر من بارسونز إلى ها  االجتماعٌة النظرٌة كرٌب، إٌان 

رؼم أن اللٌبٌرالٌة تستقً أصلها من بواكٌر القرن التاسع عشر و هً المفردات السٌاسٌة للمجتمع الحدٌث ، تشدد اللٌبٌرالٌة التحررٌة : اللٌبرالٌة**
طونً بٌنٌت ، لورانس  عن مبدأ "دعه ٌمر " )انظر:عن الحٌاة االقتصادٌة  بمنأىالقٌمة العلٌا للفرد ، كما ترى أن على الدولة أن تبقى على 

 (031،ص، بٌروت  1: سعٌد الؽانمً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، طمصطلحات الثقافة و المجتمع ، تر ؼروسٌرغ ، مٌؽان مورٌس ، معجم
5
 ،1116، 1اإلعالم، اإلنجتزات الهابلة للبروباجندا، تر: أمٌمة عبد اللطٌؾ، مكتبة الشروق الدولٌة، القاهرة، ط وسابل سٌطرة تشومسكً، نعوم 

 .13ص
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جمالً  معادل  النؽالقٌه  الواقع  ومواجه له، فحٌن تؽدو الحٌاة   وثورٌة  بخلقه لعالم

الٌومٌة أداة سلب دابم للوعً  وقمعٌة وفق تصنٌع آلً تحدده المؤسسة الرسمٌة  ونمط  

   الحٌاة واألفكار  المعززة من قبلها ٌؽدو العالم الذي ٌخلقه األثر الفنً)...( منطقة إلعادة

 " تنوٌر الوعً
1
.  

خلفته التطورات ا معاش الٌوم ٌعكس تماما مهمة الفن التً وجد من أجلها وهو م هوما و

ٌحتوٌه مرتبط بالتقنٌة  الحاصلة فً مجال المٌدٌا، أٌن أصبح الٌوم مصٌر العالم بكل ما

فإنه ال "أظن أننا ...نستطٌع اآلن أن نتخٌل مستقبال   وعلى حد تعبٌر رٌتشارد رورتً

للكرامة اإلنسانٌة والحرٌة  والسالم  فلٌس لدٌنا إحساس واضح بكٌفٌة الخروج  من 

المواضٌع والقٌم الجمالٌة، بل أصبح ٌعبر بشكل ممٌز عن الصفات النموذجٌة للمجتمعات 

من أجل أؼراض تجارٌة)...("الصناعٌة أي أصبح وسٌلة للسٌطرة على سلوك الجماهٌر 
2
 

بالثقافة المصنعة أو  *أد ورنو علٌه فما تعانٌه الثقافة الٌوم من سٌطرة إعالمٌة  قد أصطلح

**صناعة الثقافة cultur industry وكان هذا فً مقالة فً الكتاب الذي جمعه بزمٌله  

dialectic of enlightenment المعنون ***هوركهاٌمر . 1731عام  ب: جدل التنوٌر   

وفوابد آثار  حدود  ماهً  السٌاق ذاته التساؤل المتمثل فً : وقد طرح كل منهما فً

على الثقافة؟ ٌمكننا أن نعقد مقارنة بٌن ما قدمه أفالطون فً  لالتصالالتكنولوجٌات الحدٌثة 

ا أسطورة الكهؾ والواقع الذي ٌجسده اإلعالم الٌوم، فهذا األخٌر ٌقدم عالما بحقابق ٌظنه

  فاإلعالم ال ٌقدم سوى الصور وٌتبناها لكن ماهً إال زٌؾ،  المتلقً حقٌقٌة ، ٌصدقها 

                                                           
1
 .13 نفسه، ص المرجع 
2
 ،1111، 1ط ار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، الجزابر، الداالختالؾمنشورات  مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى اإلخفاقات، جمال 

 .11ص

 ، تنقل بٌن ألمانٌا  1763فٌلسوؾ ألمانً ، أصبح عضوا رسمٌا فً معهد األبحاث  theodor adorno  1716 -1733 : أد ورنوثٌودور  *

التنوٌر والو،م ، شارك هوركهاٌمر فً إعادة تأسٌس معهد األبحاث االجتماعٌة كما شاركه فً العدٌد من الكتابات منها : كتاب نقد العقل ، و جدل 
لوران أسون ، مدرسة فرانكفورت ، تر : سعاد حرب ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر  ، و أصبح مدٌر مساعد لمعهد األبحاث )بول

  . 13ص  13، ص  1110،  1والتوزٌع  ، بٌروت ، ط

 و هوركهاٌمر بمعنى تحقٌري فً إلقاء الضوء على الطرٌقة التً استولت بها المصالح التجارٌة على أد ورنو**صناعة الُثقافة : مصطلح ٌستخدمه 
، النظرٌة  الثقافة و تعبٌرا عن فزعهما إزاء ما للثقافة الجماهٌرٌة من أثر أو مفعول ٌتمثل فً حت ادراكنا لما هو قٌم ثقافٌا ، )أنظر : الن هاو

 . 133، ص 1111،  1النقدٌة ، مدرسة فرانكفورت ،تر : سعٌد الؽانمً ، المنظمة العربٌة للترجمة ، بٌروت ، لبنان ط

ادارة معهد  1761من أهم مؤسسً مدرسة فرانكفورت و منظرٌها ، تولى فً سنة  max horkheimer  1370-1736 :اٌمر ماكس هوركه***

، فأصبح بذلك على رأس المؤسسة الجامعٌة الوحٌدة التً تتمتع فٌها بحقابق المواطنة ، وهذا فً األبحاث االجتماعٌة التابعة لجامعة فرانكفورت 
 ظرؾ شهد صعود النازٌة و أزمة العالم البورجوازي ،)أنظر : ماكس هوركهاٌمر، النظرٌة النقدٌة والنظرٌة التقلٌدٌة ، تر: مصطفى الناوي،

 (.  12ص 1771،  1، ط مطبعة  عٌون النجاح ،الدار البٌضاء ، المؽرب
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ٌّنه أفالطون فما كان ٌراه أهل الكهؾ لم ٌكن حقٌقة بل مجرد  ما وهذا لصور  انعكاسب

،"فشكل  موجودة خارج الكهؾ  مرت إلى داخله عن طرٌق الفتحة الموجودة فً الكهؾ

الؽرفة المظلمة )...( به  اسمهاالكهؾ الذي كان ٌصفه أفالطون ٌشبه الكامٌرا التً ٌعنً 

ممر طوٌل ٌنتهً بفتحة صؽٌرة ٌكاد أهله ال ٌشعرون بهذا الممر، والكامٌرا كذلك هً كهؾ 

" مظلم ال ٌدخله الضوء إال من فتحة صؽٌرة هً العدسة
1

 . 

، فما ٌقدمه  *الكهف األفالطونيفراد المجتمع سجناء فهٌمنة وسابل اإلعالم الٌوم تبقً أ

اإلعالم للمتلقً هو مجموعة من الصور لٌست هً الواقع الحقٌقً أنما تمثل انعكاسا له 

 فقط، و ما ٌجهله المتلقً الطابع التقنو صناعً الذي  طؽى على الصورة الٌوم .

الفردٌة التً  حاول النظام الرأسمالً إذا كانت الدٌمقراطٌة تمثل نمطا من أنماط الحرٌة و 

 باستخدام والتعبٌر الرأي حرٌة   تصعٌدها وتطبٌقها على مجاالت واسعة حتى تشمل أٌضا

وسابل اإلعالم فإن راهننا الٌوم ٌعكس تماما صورة  اإلعالم ألن هذا األخٌر  ٌلعب دورا 

ذهم  والعمل على كبٌرا الٌوم فً " مساعدة أصحاب السلطة فً المجتمع على فرض نفو

الثقافة  انتشار لألوضاع اإلعالمٌة و   النقدٌة  دراساتهم  كانت   القابم، لذلك دعم الوضع 

ترتقً بأذواق الجماهٌر ، لوضع  التً  الرفٌعة   الجماهٌرٌة بدٌال عن الثقافة الراقٌة أو

لمصالح  للتروٌج  وسابل اإلعالم  صور المحتوى الذي تنشره  بانتشارتفسٌرات  خاصة 

الفبات أو الطبقات المسٌطرة على المجتمع"
2
. ومن هنا ٌمكن صٌاؼة مفهوم لمصطلح   

الثقافة المصطنعة التً ٌعمل النظام أو السلطة على إنتاجها ونشرها على نطاقات واسعة ، 

من تفاعل  البشر  هً " ثقافة زابفة  تقؾ فً مقابل الثقافة الشعبٌة الحقٌقٌة  الناتجة تلقٌا 

عضهم البعض  فً إطار المجتمع "بب
3

. تسعى وسابل اإلعالم  على تفعٌلها داخل األوساط 

الشعبٌة حتى تخلق أمكنة للثقافات الؽرٌبة داخل المجتمعات المختلفة،  وهو ما ٌعكس 

المفهوم الجدٌد للدمقراطٌة الٌوم  أٌن ٌكبح عامة األفراد من إدارة شؤونهم  وٌمنعون أٌضا 

                                                           
1
 www.m-ahewar.org> s.asp    09/10/2017     19:04 
2
، جامعة 1112، 7ضمن: مجلة البحوث والدراسات اإلنسانً، العدد ،اتصالًمدرسة فرانكفورت على المحك: منظور  برادٌؽم محمد، كنزاي 

 (113-113 ص ص سكٌكدة،

ه فٌه نفس االنسانٌة فً اتصالها بالبدن بسجن مقٌد فً كهؾ و ظهره إلى الضوء و وجهه إلى مثال ضربه أفالطون ، ٌشب *الكهؾ األفالطونً :
ظالل األشٌاء الموجودة خارج الكهؾ ، فهو ال ٌرى األمور على حقٌقتها و إنما ٌرى الظالل المتحركة فحسب )انظر: ابراهٌم  الحابط تقع علٌه

 (.103مذكور ، المعجم الفلسفً ، ص 
3
 .110 ص نفسه، المرجع 
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أو إعالن آراء  ٌمكنها نشر لمٌدٌا التً تلحق إدارتها بالسلطة بحٌث المن تسٌٌر وسابل ا

ٌنتج نوعا من التضلٌل واإللهاء لألفراد ،  للسلطة ما االقتصادٌة تخالؾ المواقؾ السٌاسٌة أو

" ٌتم التواصل األصٌل الذينفتقد  االتصاالتالرؼم من الثورة التقدمٌة فً  فنحن الٌوم على

واإلعالم بمعناه اإلبالؼً،  االتصالومسمع من الثورة الكبٌرة التً ٌعرفها عالم  مرئعلى 

وصلت إلى أبعد نقاط  أدق دقابقها و  اآللً المباشر، ثورة شملت كل مناحً الحٌاة فً

األرض وأكثرها انعزاال .ألٌس هذا التناقض الفاضح بٌن تواصل إنسانً مرؼوب ولكنه 

وأقل   اؼتراباكالنٌة جعلت  اإلنسان أكثر ؼربة  بل وأكثر مفقود، وبٌن فورة إعالمٌة ش

تواصال"
1
. 

الٌوم أنه "صار لزاما على العالم  كله أن ٌمر بمصفاة الصناعة  أد ورنولهذا السبب رأى 

الثقافٌة"
2

. ، ألنها عرفت الٌوم تطورا " مع تطور التأثٌر الالزم  عنها  والتفاصٌل التقنٌة 

رة معٌنة ٌصار إلى تصفٌتها مع تصفٌة هذه الفكرة بالذات"التً ٌجب أن تعبر عن فك
3
.  

ان علٌه الوضع الحداثً ونتابجه على مستوى الفن جاءت مؽاٌرة تماما لما ك *ففكرة الحداثة

من تشٌا واؼتراب ، فالحداثة "فً الفن هً التً تمنحه القوة والطاقة األساسٌة للوقوؾ  

 االكتشاؾومواجهته ، ألن حداثة الفن تعنً بالدرجة األولى إرادة إعادة  االستالبضد 

هذه الفكرة ب: قوة المقاومة النفسٌة" أد ورنووٌسمً 
4

. وهو ما منح اإلنسان الفنان حرٌة 

بها وأخرج الفن بذلك من  االشتؽالأكبر  فً تناول الموضوعات كان فً السابق من المحرم 

على "  االستحواذمن تقدم وسٌطرة مكنته من   االقتصادٌعرفه  ام وبسبهو تقلٌدي ،  كل ما

أشكال الحٌاة ، مما ترتب علٌه وضع الفن موضوع الشك والرٌبة وخصوصا بعد أن  مختلؾ

الفنون كأدوات لتروٌج منتجاتها وأصبح الفن  االستهالكٌةالسلطة والشركات  استخدمت

                                                           
1
، الجزابر، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، المركز الثقافً االختالؾفٌري، فلسفة التواصل، تر: عمر مهٌبل، منشورات  مارك جان 

 .17ص،1113، 1المؽرب، ط العربً،
2

، 1113، 1الجدٌدة المتحدة، بٌروت،طدار الكتاب  ،شذرات فلسفٌة، تر: جورج كتوره، التنوٌر جدل ، ماكس هوركهاٌمر،أد ورنو ثٌودور

  123ص
3
 .123 ص المصدر نفسه، 

،  2لؽوٌا حدث ، حدث الشا أي وقع ، و اإلحداث : إٌتاء الشا الجدٌد و المبدع ) إبن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ، ط *الحداثة:

  modernityإلى القرن العاشر فً المسجالت الفلسفٌة و الدٌنٌة أما الحداثة   modernالكلمة  استعمال ال الند( و ٌرجع  06ص  01ص  1110

فهً حسب ها برماس قطٌعة زمنٌة متكررة ، إلنتاج نسق جدٌد بمعرفته ، و وجوده و قٌمه و شرطٌه االنسانً و العقالنً ) أنظر :االشكالٌة 

 (. 33ص  33السٌاسٌة للحداثة ، ص 
4
، 1، الجزابر، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت طاالختالؾمنشورات  رة من المكاسب إلى اإلخفاقات،مفرج، الفلسفة المعاص جمال 

 17ص،1111
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مرادفا للدعاٌة اإلعالن"
1

ة بٌن الفن والدعاٌة اإلعالنٌة  ٌجب ان نشٌر . وبما أنه توجد عالق

إلى أن " الدعاٌة تتم بإشراؾ الدولة حٌنما تدعمها الطبقات المتعلمة وحٌن ال ٌسمح بأي 

عن الهدؾ بإمكانها  أن تحدث أثرا كبٌرا"  انحراؾ
2
.  

ٌعامل الفن  أو العمل الفنً الٌوم معاملة السلع التجارٌة  الخاضعة لقانون السوق كما قد 

المبنً على العرض والطلب ؾ" التقارب الؽرٌب بٌن الثقافة والصناعة  هو وحده الذي 

بقدر ما  االجتماعًأنصؾ حقٌقة أن الثقافة لم تعد ذلك التعبٌر اإلنسانً الحً عن التكامل 

التجارٌة المتداخلة  قابما على التالعب والمضاربة" ؼدت نتاجا للمصالح 
3

، و  هوما رآه   

صنفٌن من الفن، أما األول فهم  أد ورنوإجحافا فً حق الفن .وفً هذا اإلطار ٌحدد  أد ورنو

الكاذب الذي ٌدمج نفسه مع األنواع األخرى من الدعاٌة وٌتكٌؾ مع  السفسطابً " الفن

لتبرٌر  إٌدٌولوجٌةقدرة على المقاومة أو النفً ، فهو وسٌلة  الحٌاة الحدٌثة ، ولٌست له أٌة  

الحٌاة، ومثل هذا الفن محكوم علٌه بالموت ، ألنه مرتبط بقانون الحٌاة التً ٌروج لها أو 

اللحظة التارٌخٌة"  بانتهاءٌعبر لها فٌنتهً 
4
.  

وسابل اإلعالم الٌوم تستطٌع "ممارسة دورها ان ،فو بما ان اإلعالم ٌتمٌز بخاصٌة التعمٌم 

بأن تعمم مصالح معٌنة جزبٌة وخاصة لٌس لها الحق فً ذلك، والتعبٌر عن  اإلٌدٌولوجً

مواقؾ ووجهات نظر جزٌبة ومتحٌزة بحجة أنها مواقؾ الكل ووجهات نظر الجمٌع"
5
  .

ٌلتقطه الفرد عبر  وٌمثل ما ٌبث على شاشات التلفزٌون من أفالم وموسٌقى شعبٌة وكذا ما

موجات البث اإلذاعً من اخبار والتصرٌحات المنشورة عبر طٌات الصحؾ كلها تسقط 

اإلنسان فً  أن ٌكون مستهلكا من الدرجة األولى .أما النوع الثانً فهو "الفن الحقٌقً الذي 

ر هو قابم وبالتالً ٌحرر اإلنسان من أسر العالم ومن كل صو ضد كل ما  احتجاجٌمثل قوة 

السابدة فً الحٌاة الٌومٌة  والفن فً صورته هذه  هو الفن الوحٌد المتاح له  االؼتراب

                                                           
1
 .12 ،ص المرجع نفسه 
2
، 1الهابلة للبروباجندا، تر: أمٌمة عبد اللطٌؾ، مكتبة الشروق الدولٌة، القاهرة، ط اإلنجازاتاإلعالم،  وسابل سٌطرة تشومسكً، نعوم 

 .13ص،1116
3
 ،1111، 1هاو، النظرٌة النقدٌة، مدرسة فرانكفورت، تر: ثابر دٌب، دار العٌن للنشر، القاهرة، المركز القومً للترجمة، القاهرة، ط أالن 

 .31ص
4
 ،1111، 1ط ار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، الجزابر، الداالختالؾمنشورات  مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى اإلخفاقات، جمال 

 .13ص
5
 www.m-alhewar.org> s.asp    09/10/2017       19:04 
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الوجود"
1

عن الواقع الذي ٌعٌش فٌه "فالفن  االستقالل. وهذا النوع من الفن ٌتمٌز بنوع من 

المستقل بخالؾ الثقافة الجماهٌرٌة التً تعبر عن عالم الرأسمالٌة المسلع ٌنطوي على 

من أعمال فنٌة قادرة على  أد ورنوة متأصلة فٌه)...( وما كان ٌخطر فً ذهن عنصر مقاوم

فً صناعة الثقافة ، هو تلك الموسٌقا الناشزة لدى مؤلفٌن أمثال  واحتوابها استٌعابهامقاومة 

". )...( ٌنبرغ شو
2
ونجد  هذا النوع داخل األوساط الشعبٌة تحت مسمى الثقافة الشعبٌة  

الحٌة  لألفراد.التً تعكس التجربة   

"من إذاعة  االتصالعبر وسابط  فالثقافة التً  تعمل وسابل اإلعالم على تصنٌعها 

وتلفزٌون وصحؾ ، هً ثقافة مصطنعة  ال تمثل حاجات  البشر الحقٌقٌة  وإنما هً نتاج 

المجتمع الصناعً والتكنولوجً المتقدم الذي تؽدو الثقافة فٌه ثقافة آلٌة تمثل الواقع 

للجماهٌر، ألنها تحاول صٌاؼة  وجدان الجماهٌر   تخدٌرٌهالصناعً المؽترب، وهً ثقافة 

ق ٌتفق  مع مصالح المؤسسات السابدة"فً سٌا
3
.  

فما هو قابم الٌوم ٌبٌن أن الحضارة الحالٌة منحت للجمٌع صفة المشابهة  بحكم أن جمٌع   

 هو تحول صناعة أد ورنوٌمٌز  هذا الوضع حسب  القطاعات الٌوم تقوم على اإلعالم ، وما

رادٌو أن ٌتحوال إلى الفن، فهما الثقافة كوسٌلة تحقق الربح المادي فال "حاجة للسنٌما أو لل

ما ٌقومون  من أجل تبرٌر وأٌدولوجٌتهمانشاط  عملً )بزنس(:  وهنا تكمن حقٌقتهما 

ٌربحه المدٌرون العامون  بإنتاجه، إنهما ٌفرضان نفسٌهما بأنهما صناعة وبإعالن مقدار  ما

"ٌةاالجتماعحول ضرورة منتوجاتهم  فهم ٌكتسبون بذلك كل الشكوك التً تدور
4

. وٌبن 

عالقة ال ٌمكن إخفابها واإلٌدٌولوجٌاالثقافة  المصنعة  كمفهوم  اإلٌدٌولوجٌاٌعتبر  فأد ورنو  

جوهرا ؼٌر متحول  اإلٌدٌولوجٌافً اإلنتاج الثقافً )...(  االستقاللٌةٌحٌل فً معناه إلى " 

"اإلٌدٌولوجٌاوال ٌتحول ، دون أن نفهم بالتحدٌد ما هو القصد بكلمة 
5
.ألن ظهورها تزامن  

بظهور المجتمع البورجوازي خالل القرن الثامن عشر ولٌس المجتمع الصناعً وقد " تم 

                                                           
1
 .13.13ص ص مرجع سابق، 
2
 .37ص،1111، 1هاو، النظرٌة النقدٌة، مدرسة فرانكفورت، تر: ثابر دٌب، دار العٌن للنشر، القاهرة، المركز القومً للترجمة، القاهرة، ط أالن 
3
 .36 ص مرجع سابق، ، برماس أنموذجا السٌاسٌة  للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هاالمحمداوي، اإلشكالٌة  عبود علً 
4
، 1دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، بٌروت،ط شذرات فلسفٌة، تر: جورج كتوره، التنوٌر، جدل ، ماكس هوركهاٌمر،أد ورنو ثٌودور 

 .121ص،1113
5
 1110، 1المركز الثقافً العربً بٌروت، الدار البٌضاء،ط التواصلٌة، النقدٌة النظرٌة ت،ومدرسة فرانكفور برماسها ن ؼ ٌور مصدق، حسن 

 . 01،ص
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السوق ألنها بمثابة  من ٌبرر المجتمع الرأسمالً الولٌد فً  واقتصاد اإلٌدٌولوجٌاالربط بٌن 

ٌة ، وبذلك  على ؼرار العقود التجار االجتماعٌةالوقت نفسه الذي تدافع فٌه قوانٌن العقود 

كرأس الحربة  للهٌمنة  ؼٌر المباشرة )...( و إحدى الخاصٌات  اإلٌدٌولوجٌاٌمكن اعتبار 

التً ٌتمٌز بها المجتمع الرأسمالً"
1
،  وبعد تشخٌصه لألزمة داخل المجتمع أد ورنوحسب  

، على مستوٌٌن انقسمقد فقد موضوعه، فالعقل  اإلٌدٌولوجٌاالبورجوازي تبٌن له أن "مفهوم 

النقد الذي ٌبتؽً  تحقٌق التؽٌٌر فً المجتمع الحالً مجرد عقل حالم  اعتبارفمن ناحٌة ٌتم 

ؼٌر واقعً، ومن ناحٌة أخرى ٌنظر له كإرادة  لها القدرة على التخطٌط والبرمجة"
2

 

تعتبر صناعه الثقافة إحدى أوجه تطور الرأسمالٌة، فهً  ال ترى فً الفن وسٌلة للتحرر    

فٌه وسٌلة للتسوٌق تلبً الطلب، فإذا كان الفن "حسب التوجه  ما ترىبقدر  واالنعتاق

الشٌوعً هو صناعة أو هندسة تخدم الشٌوعٌة  وأفكارها  وتوضح معاناة الطبقة العاملة، 

فإنه من الجانب الرأسمالً  فقد زٌؾ الفن  وأبعد عن أصالته  من خالل إدخاله فً ماكنة 

به الفن القٌمة التجارٌة المادٌة  اتخذالذي  واالستهالك واالستثمارالدعاٌة واإلعالم والنفعٌة 

مكان القٌمة الجمالٌة"
3

. وٌحاول اإلعالم بسط سٌطرته على الجماهٌر من خالل بعث 

فً أحد مواقفه أن ٌبٌن أن زٌؾ هذا  أد ورنوالنفسً فً نفوسهم ، وحاول  االطمبنان

ٌعرؾ باألبراج أو التنجٌم فً مقال له بعنوان هبوط النجوم  فً تعقٌب له على ما االطمبنان

،فما" تنشره الصحافة فً الزاوٌة المخصصة لألبراج وهً 1730على األرض نشره عام 

علما من العلوم األخرى،  باعتبارهالزاوٌة ذات الشعبٌة الهابلة، فالتنجٌم ٌقدم نفسه  

"نلالطمبنا)...(وٌدعً خبرة تشكل بحد ذاتها  مبعثا 
4

، وحسب  أد ورنووهذا ما انتقده   

موقفه هذا فإن إنسان الٌوم أصبح خاضعا للنظام اإلنتاجً مهما كان نوعٌته وطبٌعته طالما 

أن وسابل المٌدٌا تسهل وتكٌؾ األعمال الفنٌة وفق متطلباته لكن الحقٌقً فً األمر أن 

كٌفة وفق ما تراه السلطة ، والمنقولة عبر وسابل اإلعالم م باختالفهامجمل األعمال الفنٌة 

بحٌث تفصلها عن سٌاقها األصلً وتحاول القضاء على السمات األساسٌة لها وفقا لما 
                                                           

1
 .01ص المرجع نفسه، 
2
، الجزابر، دار االختالؾأنموذجا، منشورات  ها برماسالمحمداوي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل  عبود على 

 .32ص،1111، 1طاألمان، الرباط، 
3
، الجزابر، دار األمان ، الرباط، منشورات  االختالؾمشروعٌة العقل التواصلً، منشورات  الحٌانً، الهٌرمٌنوطٌقا النقدٌة خٌضر خلٌؾ محمد 

 .117ص ،1113، 1ضفاؾ،بٌروت،ط
4
 .137ص،1733عالم المعرفة، الكوٌت،)د.ط(، :محمد حسٌن ؼلوم، سلسلة  ، ترها برماسمن بارسونز إلى   االجتماعٌة النظرٌة كرٌب، إٌان 
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آلٌات التبادل التجاري ففً قانون السوق المقارنة السلعٌة هً أساس التبادل فمثال  تاضٌهتق

 االقتناءخ "اللوحات ٌمكن نسخها وبٌعها على نطاق واسع، لٌس لمصلحة الفن، ولكن لترسٌ

كقٌمة ٌحرص علٌها المجتمع السلعً "
1

،وما ٌمكن مالحظته من خالل هذا أن الفن األصٌل 

سٌبقى ٌحجز مكانه على الهامش طالما أنه  متشبث بخصابصه والوظٌفة التً وجد من 

القابم على التبادل ٌعرؾ إقباال ملحوظا من الجماهٌر  االستهالكًأجلها  فً حٌن نجد الفن 

و مهم اآلن لٌس قٌمة العمل الفنً أو األثر الذي ٌتركه فً نفس المتلقً إنما طبٌعة ه ألن ما

السلعة فمثال فً " الموسٌقى أدى األثر الفنً المعزول لصرؾ الوعً عن الكلٌة الشكلٌة، 

أما الرسم فإن تفضٌل لون معٌن على حساب ما تبقى أدى إلى تشوٌه اللوحة ككل، وفً 

فسً قد صار أكثر أهمٌة من بنٌتها"الرواٌة فإن العمق الن
2
.  

ٌوضحه تراجع الفنون  فاإلعالم المعاصر ٌعمل على قمع الفنون واألعمال الفنٌة وهو ما

مثل الرسم والمسرح واستبدالهما بالعمل السنٌمابً الذي ٌوقع اإلنسان فً مأزق الصورة 

الوهم، ال ٌترك مجاال والصوت " فالفٌلم بمؤثراته الصوتٌة والذي ٌتجاوز بذلك مسرح 

لمخٌلة وال لتفكٌر المشاهد الذي ٌمكن أن ٌتحرك فٌه)...( فالفٌلم ٌساعد المشاهد الضحٌة 

على التماهً مباشرة)...(هذه األفالم تمنع عن الشاهد كل نشاط عقلً إذا ما أراد عدم 

إضاعة أي حدث من األحداث التً تساق أمام عٌنٌه"
3
من  أد ورنو، كما ال ٌخلو موقؾ  

معالجة مسألة جد حساسة أربكت الوضع القابم وجعلته منحال أخالقٌا وقد ساهم اإلعالم فً 

تعزٌزها وهً الفن اإلباحً فما "ٌمٌز صور الصناعة اإلباحٌة الحدٌثة هً الطرٌقة التً 

،فهً كسلع مصممة لكً تقدم الجنس  بنٌت فٌها هذه الصورة  برمتها  على أنها سلع

طة باألعضاء التناسلٌة إلى أبعد الحدود، وعلى نحو ٌقصً التصورات بطرابق حٌة ومرتب

فإن منتجات صناعة الثقافة   النمطٌة كما ٌقول أد ورنو لم تعد   وباختصارالحسٌة األوسع، 

سلعا أٌضا بل سلعا تماما"
4

 .  

                                                           
1
، 1ط ،، الجزابر، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروتاالختالؾمنشورات  مفرج، الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى اإلخفاقات، جمال 

 .13ص،1111
2
 123ص،1113، 1الكتاب الجدٌدة المتحدة، بٌروت،طدار  شذرات فلسفٌة، تر: جورج كتوره، التنوٌر جدل ، ماكس هوركهاٌمر،أد ورنو ثٌودور 
3
 .123 ص نفسه، رجعالم 
4
، 1هاو، النظرٌة النقدٌة، مدرسة فرانكفورت، تر: ثابر دٌب، دار العٌن للنشر، القاهرة، المركز القومً للترجمة، القاهرة، ط أالن 

 .173ص1111
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 العام  لتواصلي ... بين اإلعالم و المجالالفعل ا   :المبحث الثاني 

 )ها برماس نموذجا(                                              

للنقد حاولوا " أن ٌفكروا فً  إن فالسفة النظرٌة النقدٌة ومن حٌث انطالقهم من ممارستهم  

تقول الماركسٌة ولكن من  نتاج دٌنامٌة الصراع الطبقً كما مسؤلة التؽٌٌر ، لٌس باعتباره

اعتمادا على شكل جدٌد من النظرٌة االجتماعٌة لذلك لق تفكٌر اإلنسانٌة فً نفسها ، ومنط

 ضروري فً النظر الفلسفً  ختصاصات شرط مفكرو النظرٌة  النقدٌة  أن تداخل االاعتبر 

أن على الفلسفة أن تدمج اجتهادات االقتصادٌٌن و المإرخٌن و علماء النفس وؼٌرهم فً و

صٌاؼة أسئلتها "
1
 فً  تكوٌنه  المعرفً   *ها برماس  حٌث سكن هذا الهاجس تفكٌر،  

رٌة ، سعٌا منه الى إنجاز ما شرعت به النظصٌاؼته لنظرٌته فً العقالنٌة التواصلٌة و

عالوة على اعتقاده بؤهمٌة تلك المعارؾ التً تقع خارج اإلطار الفلسفً فً إتمام  النقدٌة ،

النقدٌة و اعادة بناء مقوالتها المكتسبة عبر منظومة مدرسة فرانكفورت، واعتمدت نظرٌته 

النظرٌة النقدٌة فً هذا الدور على النقد لؽرض "الكشؾ عن مصادر العطب الذي ٌطال 

تتوجه موضوعٌا نحو تؽٌٌره، و ٌقوم منظروها للنشاط الفلسفً على ضرورة  المجتمع و

إنتاج فكر تحرٌري ؼٌر اسطوري ٌرتبط بشكل وثٌق بالعلوم االنسانٌة التً تحاول اصالح 

بالفعل التارٌخً" ذات المجتمع فً ضوء الؽاٌات العقالنٌة المرتبطة
2

كما أن المشروع ،  

ؾ األشكال الالعقالنٌة المزٌفة و التً لم تكن لهذه المدرسة كان فً التصدي لمختل األسمى

    سوى أدوات الستعمال العقل فً تدعٌم النظم االجتماعٌة القائمة.

الفٌلسوؾ فً انه فتح الفلسفة المعاصرة على نظرٌة التواصل  برماس هاتتجلى اهمٌة قد و

س السلوك االتصالً " حٌث ٌعتبر من ابرز المفكرٌن بشكلها المتمٌز ثم سار بها قدما كً تم

االلمان المعاصرٌن و آخر أعالم المدرسة النقدٌة فهو ٌنتمً لنفس التٌار الفكري لمدرسة 

                                                           
1
، الجزائر، دار  االختالؾعلً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، ها برماس أُنموذجا ،منشورات  

 .61، ص1111، 1األمان،الرباط،ط

منظر و فٌلسوؾ و ناقد اجتماعً و سٌاسً و هو معروؾ بإسهاماته فً النظرٌة النقدٌة ، تدرب أصال فً فرانكفورت   برماس: *ٌورؼن ها
و ماركس األلمانٌة ، : أول  هٌجلوٌنتمً للجٌل الثانً للمدرسة ،و قد بدأ مثل كل من هوركهاٌمر و أد ورنو فً بناء نظرٌة نقدٌة فً اطار مدرسة 

 ، كما نشر فً أوائل الثمانٌنات مجلدي كتاب نظرٌة العمل االتصالً ) أنظر :  1815تحول الهٌكلً فً المجال العام مإلفاته بعنوان : ال
2
 .172ص  1837سونز إلى ها برماس، تر :محمد حسٌن ؼلوم، سلسلة عالم المعرفة ، الكوٌت، إٌان كرٌب، النظرٌة االجتماعٌة من بار 
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فرانكفورت او النقدٌة الجدٌدة التً تتمٌز بدفاعها عن الفرد ضد كل سلطة"
1
كما ٌعتبر من  ، 

 حٌث سعى الى تشخٌص حال العالم بشكل عام  " ،بالشؤن العامالمنشؽلٌن بشكل كلً 

 المجتمعات األوربٌة بشكل خاص محاوال تحلٌل اسباب و نتائج ما ٌهدد الحٌاة االنسانٌة و

فً خصوصٌتها اإلنسانٌة التً ترتبط بالقوى  االتصالباألخص محاوالت تحطٌم بنٌات و

الالعقالنٌة فً عالم الٌوم "
2
. 

لتقنٌة ٌجب أن نعرج على مفهوم ا ها برماسالتواصل عند و قبل أن نشرع فً تحلٌل مفهوم 

حٌث صاؼه فً وجهة نظر ها برماس نحو التقنٌة  ن نحددلدى ها برماس أٌن سنحاول أ

 .(  كإٌدٌولوجٌاالعلم والتقنٌة ): الذي طرحه فً كتابه و التقنٌة  عن  سإالقالب 

 برماس وسؤال التقنية:  هاأوال : 

برماس الربط بٌن التقنٌة والعقالنٌة األداتٌة معتبراً أن األولى نتاج للثانٌة، أٌن  ٌقٌم ها  

تتحول التقنٌة إلى إٌدٌولوجٌا سائدة ومسٌطرة معتبراً أن هذه األخٌرة كامنة ضمن أسلوب 

هذا األسلوب ٌنظر إلى الطبٌعة وٌتعامل معها ٌرى أن التفكٌر العلمً والتقنً الحدٌث حٌث 

برماس مع   للوسائط ومادة للتحكم، إن مفهوم العقل األداتً ٌتفق كما ٌبرز هابوصفها مجاالً 

مفهوم العقل التقنً أٌن تؽدو التقنٌة إٌدٌولوجٌا تعكس مشروعاً للسٌطرة على الطبٌعة وكذا 

اإلنسانً موضحاً أن العلم والتقنٌة قد تعاظماً إلى درجة أصبحا  االجتماعًعلى الواقع 

علمٌة وإٌدٌولوجٌة ضعٌفة، ة وٌسعى إلى تحلٌل عوامل التالإم بٌن نتائج المعهما قوى إنتاجٌ

 االجتماعٌةبرماس ٌدعو الفلسفة فً إجراءاتها النقدٌة إلى ضرورة أن تدمج العلوم  هاإن 

برماس وجود عالقة بٌن المعرفة والمصلحة، فً  واألفق السٌاسً للنقد، فقد استصاغ  ها

نٌة إحداث نوع من التماهً بٌن المعرفة والسلطة، بٌن الفكر سٌاق تسعى فٌه الحداثة التق

أصبحت فٌه التقنٌة  ومختلؾ المصالح التً ٌنبنً علٌها المجتمع الحدٌث بل فً زمٍن 

                                                           
1
 .1عل التواصلً ، أعمال منشورة ص عمر كروش ، التواصل و فلسفة الف 
2
 .5،ص 1111، لبنان )د.ط(، تنوٌر  للطباعة والنشر والتوزٌع، ال برماس، األخالق و التواصل،  ٌورجٌن ها أبو النور حمدي أبو النور حسن  

 



 مدرسة فرانكفىرت و مقاربتها لإلعالم                                                  الفصل الثاني  
 

- 38 - 
 

لٌس فقط القوة المنتجة األولى التً توفر شروط وجوٍد سالم ومطمئن ولكنها ؼدت  والعلم..

على العنؾ اإلداري" شكالً جدٌداً من اإلٌدٌولوجٌا تضفً الشرعٌة
1
. 

تشٌر التقنٌة إلى دوافع السٌطرة والناتجة عن الرؼبة فً السٌطرة على الطبٌعة، التً دعت  

لك ة على الطبٌعة وحسب وإنما تعدت ذإلٌها عقالنٌة الحداثة، فهً لم تعد تشٌر إلى السٌطر

لك دوره من الموِجه إلى الموَجه، " فمصطلح ٌطرة على اإلنسان ذاته لٌنقلب بذنحو الس

، حٌث ٌحمل أحدهما أسلوباً لرإٌة العالم، اثنٌنبرماس مضمونٌن  األداتٌة عند ها

والمضمون الثانً ٌمثل أسلوباً لرإٌة المعرفة النظرٌة "
2
برماس البحث ضمن  ٌستشؾ ها ، 

كنولوجٌا تضفً على لك أن التشؾ عن الوهم التقنً ومضمونه، " ذمضامٌن التقنٌة والك

لك مجرد وسائل لتكون عائقاً مجرد وسائل فتصبح بذوتحولها إلى  األشٌاء صفة األدوات

أمام التحرر إذ ٌتحول اإلنسان ذاته إلى أداة "
3

، فالتقنٌة مشروع تارٌخً واجتماعً ٌعكس 

ا توجهات وإرادة المجتمعات و المصالح المسٌطرة أن تفعله بالبشر و باألشٌاء ومنه هن

تطلب ضرورة البحث عن مضامٌن الهٌمنة للنزعة التقنٌة فهذه األخٌرة كما ٌعترؾ بها 

هابرماس" قد أطبقت على العالم المعٌش واستفردت به من جمٌع الجهات، فهو ٌقر بؤننا 

نعٌش عصر الرأسمالٌة المتقدمة القائمة على التقنٌة بل إن شرعٌتها أصبحت مستمدة منها 

الهروب منها إلى جدارٌات الماضً وأطالله " فال سبٌل إذاً إلى 
4

، وتبدو قوة التقنٌة 

وصالبتها من حٌث قدرتها على النفوذ واالستمرارٌة، فهً تمتلك القدرة على افتكاك 

شرعٌتها، حٌث أنها تختلؾ عن اإلٌدٌولوجٌات التقلٌدٌة من أجل تبرٌر شرعٌتها كما أنها 

ها قوة تتؤسس معها إذ هً قوة سٌطرة ناشئة ضمن تتصؾ ببعدها العالمً والعابر للحدود إن

بٌن جمٌع الطبقات والشرائح  بوجودٌتهاماهٌتها " فقد استطاعت أن تخلق مصالح مرتبطة 

المختلفة، بل اخترقت حدود الجؽرافٌا واألمم، جمٌع حدود الطبقات والدول وحدود األدٌان 

والمعتقدات واإلٌدٌولوجٌات "
5

بالعلم  ارتباطهاإلٌدٌولوجٌا بفضل ، تتلبس التقنٌة بلباس ا

حٌث ٌجسد تالحمهما نوعاً من اإلٌدٌولوجٌا، فقد تحول العلم فً زمن الحداثة إلى قوة إنتاج 

                                                           
1
 .851ص ،  8991، 2، الحداثة والتواصل فً الفلسفة النقدٌة المعاصرة ، ها برماس نموذجا ،إفرٌقٌا الشرق،المؽرب،طاٌةنور الدٌن أفمحمد  
2
 .14، ص  2002، 8كإٌدٌولوجٌا ، تر : حسن صقر ، منشورات الجمل ، كولونٌا ، ألمانٌا ، طابرماس ٌورؼن، العلم والتقنٌة  ه 
3
 ..11، ص نفسه مصدر ال 
4
 .  804،ص  ، مرجع سابقفً الفلسفة النقدٌة المعاصرة  نور الدٌن أفاٌة، الحداثة والتواصلمحمد  
5
  .804المرجع نفسه، ص  
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للنظام  المشروعٌةذات وظائؾ تعددٌة، ما ٌخول له أن ٌكون قوة اٌدٌولوجٌة تمنح 

برماس ضمن  والسٌاسً الحدٌث المإسس على عقالنٌة تقنٌة " وقد حاول ها االجتماعً

ٌستؤنؾ  أن"التقنية و العلم كإيديولوجية" نصه األساسً الذي خصصه للتقنٌة ضمن كتابه 

بؤن التكنولوجٌة تضفً على  االعتقادأبرز أطروحة دافع عنها ماركٌوز وٌناقشها أال وهً 

األشٌاء صفة األدوات"
1
. 

مإسسات المجتمع وأبنٌته أٌن تنزاح التقنٌة فً المجمعات الؽربٌة ممتداً مداها على كافة   

فٌؽدو بذاك منطقها الوحٌد تكرٌس اإلنتاجٌة التً تتموضع فوق  فاعلٌتها تفقد هذه المإسسات

كل مصلحة، وكل عقالنٌة تكنولوجٌة تتضمن قوة سٌطرة داخلها تخضع كافة األبعاد إلى 

مجتمعات الرأسمالٌة وتؽٌب أبعاد اإلنسان وقٌمه الوجودٌة و التحررٌة " ففً ال أبعاٍد شٌئٌة،

المتقدمة صناعٌاً تتجه السٌطرة إلى أن تفقد طابعها القمعً الهٌمنً لتتحول إلى نوٍع من 

لك عن طابعها السٌاسً أو تفقده "من دون أن تتخلى مع ذالسٌطرة المعقلنة 
2

، تتحول آلٌات 

 انزٌاحاهالى القمع المعاصرة إلى نوٍع مؽاٌر  من تجلٌاتها أٌن ٌخضع األفراد من خاللها إ

فً سلطة اإلنتاج والتوزٌع، ومنه فإنه ٌتولد شكل من السٌطرة ٌتخذ صفة  االندماجعبر 

الشمولٌة التً تضفً من خاللها التكنولوجٌات المعاصرة صٌؽة عقالنٌة على ما ٌعانٌه 

اإلنسان وعلى ما ٌتالقاه من ضؽوط واكراهات التقنٌة التً توهم اإلنسان باكتساب حرٌات 

ا هً تحمٌها "فإن العقالنٌة التكنولوجٌة ال تضع شرعٌة السٌطرة موضع إتهام وإنمأوسع 

التً لنزعة العقل الذي ٌقود إلى مجتمع كلٌانً مستبد وقد أضٌفت علٌه باألفق األداتً الوس

الصفة العقالنٌة "
3

، إن أشكال الهٌمنة الجدٌدة تتوالد بفعل الدور والمكانة التً ٌنالها العلم 

مدلوالت الهٌمنة داخل التقنٌة أمر مطلوب  نطاقتاسوة إنتاجٌة، وبالتالً فإن إعادة بوصفه ق

 عقالنٌة فٌها.  ٌها وتمٌز األبعاد العقلٌة من الالمن أجل كشؾ أال منطوق ف

 

  

                                                           
1
 .47. ص2082حمدي أبو النور حسن، ٌورؼن ها برماس األخالق والتواصل، دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت لبنان، 
2
 .91. ص 8999الفلسفً المعاصر، دار الطلٌعة بٌروت لبنان، الطبعة األولى،  سالم ٌفوت، المناحً الجدٌدة للفكر 
3
 . 95ص المرجع نفسه، 
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 ثانيا : مفهوم التواصل لدى ها برماس 

هو ٌعنً فٌما و ،  continuitéٌقابله المصطلح األجنبً إن التواصل فً مفهومه العام   

  االستمرارٌةٌعنً 

كما ، communication **ٌتضمن مفهوما آخر ٌتالمس معه و هو مفهوم االتصالو 

عملٌة نقل معلومة او خطاب من مرسل الى انه ب"فً مفهومه االعالمً  ٌعرؾ التواصل

 اعث الى متلقً، الؽاٌة منها تبلٌػ معلومة أو رسالة معٌنة الى متلقً معٌن مستقبل أو من ب

 لكنها تحمل مركبات و مفارقات  و تتم بواسطة قناة اتصال معٌنة و هً عملٌة بسٌطة ، 

اختالفات نظرا الن الرسالة التً ٌراد تبلٌؽها لٌست على الدوام واضحة و دقٌقة و تحمل و

 التعدد و االختالؾ  باتجاهمراد تبلٌؽه، حٌث تمٌل جمٌع الرسائل المعنى المتفق علٌه او ال

التنوع ،و بالرؼم من اهمٌة مستوى المتلقً فإنه ال ٌسجل على الدوام معطى الرسائل و

بشكل سلبً بل ٌحاول فهم و اصباغ الرسالة بداللة معٌنة ،كما ان قناة االتصال تقوم بدور 

ك تبعا لكونها وسٌلة سمعٌة ام بصرٌة ، كما انه ثر فً محتوى و مضمون الرسالة و ذلمإ

و اإلٌهام و االؼراء لذا فان العملٌة  التؤثٌرال ٌهدؾ التواصل الى اإلخبار فقط ،بل الى 

و تستلزم السإال و االستفهام و التحلٌل و الدراسة و حتى التواصلٌة تتصؾ بخاصٌة التعقٌد 

البحث"
1

فٌن فانه ٌرتبط باعتبار ان التواصل ٌهدؾ الى نقل المعلومة أو الرسالة بٌن طر ،

 باللؽة و فلسفتها.

التواصل هو مجموع الترابطات التً ٌتفق حولها المشاركون بؽٌة  نأ برماس هافٌما اعتبر 

تحقٌق مخطط اعمالهم بطرٌقة فعالة ،و ٌظهر التواصل بالنسبة الٌه فً شكل الفعل الذي 

 .األخرالوعً من باطنه نحو االنفتاح على  ٌخرج

نظرٌته فً مجال التواصل على نتائج نظرٌة افعال الكالم و األلسنٌة  برماس هاقد اسس و"

فً تناوله  االنطالقالتداول و اعطاها تفسٌرات اجتماعٌة و سٌاسٌة و قانونٌة ،و نقطة و
                                                           

1
 .1عمر كروش ، التواصل و فلسفة الفعل التواصلً ، مرجع سابق، ص  

العقول و الذوات )..( بمعنى ٌشارك ، و هً تعنً الحوار بٌن   communicante:مشتقة من اللفظ الالتٌنً   communication**االتصال:

  (. 17واالتصال ٌتضمن احتكاك مباشر بٌن العقول عن طرٌق المشاركة الوجدانٌة )مراد وهبة ، المعجم الفلسفً ،ص 
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مجال التواصل هً الفضاء العام و كٌفٌة تشكل الراي العام ،"حٌث ٌرى بان الفضاء العام 

 كان مجاال او مٌدانا للتعبٌر عن الراي الفكري و النقدي ،ثم جاءت وسائل اإلعالم لتحتله 

و المصالح و بات من  ٌدٌولوجٌالإلتشوهه، و تسٌطر على مضمونه و تجعله دعامة و

،مساءلة للفضاء العام و التفكٌر و االٌدٌولوجٌا الى أدوات للهٌمنة  الضروري تحول العلم

نظرٌة اجتماعٌة و ثقافٌة فً التواصل  تؤسٌسو ذلك من خالل  فً التواصل من جدٌد،

،و هو امر ال ٌنتهً  تسمح بالشروع فً تفكٌر عقلً و نقدي جدٌد و مستقل لقضاٌا عصرنا

"ها برماسحسب  *الفعل التواصليإال بواسطة نظرٌة 
1
. 

برماس و القائم على  طار نظري و فلسفً لنقد العقل عند هاكما ٌعد الفعل التواصلً ا

"حٌث ٌماهً بٌن اللؽة و العقل من جهة النظر الى اللؽة بوصفها مبدأ مفهوم تداولً للؽة 

او هً العقل فً حالة الفعل ،لذلك ٌمكن اعتبار العقل التواصلً  تمثل اللؽة بالفعلوالعقل 

عقل لؽوي ،حٌث تشكل اللؽة األساس و المحتوى لكل مجتمع انسانً و ٌتحقق ذلك بشكل 

برماس حٌث ال ٌقوم  ؼٌر ان فعل التواصل بٌن األفراد و الجماعات هو منطلق ها، تداولً

من سٌاق او ظروؾ اجتماعٌة معٌنة بل ٌقوم الفعل التواصلً فقط على تبادل المعلومات ض

 بتؤوٌل ما ٌحدث ألنه ٌساهم فً بناء العالم المعاش.

هو فعل ٌستلزم المحاججة و المناقشة النقدٌة الى جانب الحق فً  التواصلًكما أن الفعل 

مفهوم أخالق المحادثة "الذي ٌعتمد على اللؽة  ها برماسالرفض او القبول و قد وضع 

 طٌة معتبرا أن االنسان ما أن ٌبدأالعادٌة بوصفه مبدأ معٌاري و نموذجً فً البلدان الدٌمقرا

الى معٌار أخالقً  باالحتكامفً الحدٌث أو الحوار أو فً فعل التواصل حتى ٌكون قد قبل 

قق اإلجماع لذلك تنهض المحادثة على للحجج و األدلة التً تحٌُخضع جمٌع االختالفات 

قاعدة الكونٌة و الدٌمقراطٌة"
2
 االنسانً  للفعل  نتاجا  النظرٌة  هذه  برماس  ٌعتبر ها  ، قد 

 تخدم ذلك الفعل و تهدؾ لتحقٌق اكبر قدر من الحرٌة لإلنسان.و
                                                           

1
 .1فة الفعل التواصلً ، مرجع سابق صعمر كروش ، التواصل و فلس 

هو الفعل الموجه صوب اتفاق أو توافق مشترك ، و ٌعارض ها برماس بٌن الفعل التواصلً و   communicative action*الفعل التواصلً : 

على أساس من الحوادث اإلمبرٌقٌة التً ٌمكن التنبإ لها نسبٌا ، أما الفعل التواصلً فٌقوم  األخٌر، حٌث ٌقوم هذا الفعل الفعل العقالنً )االداتً ( 
وم على أساس تواصل مشترك ،)ألن هاو ، النظرٌة النقدٌة ، مدرسة فرانكفورت ، تر: ثائر دٌب ، المركز على أساس معاٌٌر توافقٌة ، و التً تق

 (. 156ص  1111،  1القومً للترجمة ، دار العٌن للنشر ، القاهرة ، ط
2
 .2، صنفسه المرجع  
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داتً الذي كان برماس فً العقالنٌة التواصلٌة علٌنا أن نفهم نقده للعقل اآل لتبٌان نظرٌة هاو

بوصفه أداة علٌه ان "ٌدرك العالم الموضوعً فقط ،بوصفه وسائل من اجل الذات و العقل 

و هذا التصور ٌهمل حقٌقة ان الذوات ال تتعلق و ال ترتبط بالعالم  للسٌطرة علٌه،

الموضوعً كؤفراد ،و لكن فقط بشكل جماعً ٌستلزم فعال تواصلٌا سابقا متجها الى صورة 

كنتٌجة للعقل المتمركز ذاتٌا ،اما بالنسبة  *األداتيةموافقة للفهم و التناسق هذا من جانب 

عبر نزع قناع الذاتٌة و الحاجة ور العقالنٌة التؤملٌة النقدٌة كطبٌعة لذلك العقل فهنا ٌتضح د

"الى التواصل فعلى العقل هنا ان ٌتجاوز ذاته عبر النقد
1

اسلوب فً نزع "ذلك انه بمثابة  

اع عن تؤلٌه ذاتً تمارسه الذاتٌة فً الوقت نفسه تؤلٌه ذاتً تخفٌه عن نفسها، و بهذا القن

مفاهٌم المٌتافٌزقٌة الدٌنٌة و من نظامها المنهدم ٌنجم تهب نفسها صفات تستعٌرها من ال

بالتضاد هذا اآلخر المطلوب المؽاٌر و بوصفه مؽاٌرا ٌستمر بالرجوع الٌه انطالقا من 

عملٌة جذرٌة تجعل المطلق متناهٌا ، هذا المطلق الذي حلت الذاتٌة مكانه الخطؤ"
2

فال ٌفهم  

 إذا درس نتٌجة اإلخفاق فً اي نوع من سان الى التواصل تمام الفهم إال"حاجة اإلن

"التواصل و اذا عرؾ المرء معنى النرجسٌة 
3

 السٌكولوجًحٌث تتعلق هذه األخٌرة بالبعد  

 .تٌة على مستوى الفرد والفكر عموما للذا

علٌه ٌحل بدٌال عن أُنموذج التمركز الذاتً ،أُنموذج آخر هو "نموذج التفاهم ،اي عالقة و

ألخر بر التواصل ،و ٌعترؾ كل منهما باعبٌن الذوات ،بٌن االفراد الذٌن دمجوا اجتماعٌا 

فقط بدٌء من هذا ٌتجلى نقد هذا الفكر المنظم الذي ٌنمً عقال متمركزا على الذات...نقدا ال 

ل االفتقار الشدٌد للعقل"ٌض العقل ،بٌشخص ف
4

. 

فالتواصل كفاعلٌة هو فً الحال نفسه عقالنٌة ، و بالتالً فان المفهوم الجوهري للعقل الذي 

اقتضى مطلقٌته سٌنتفً مع الفاعلٌة التً تحٌله الى البراكسٌس* تجاه موضوع محدد و هنا 
                                                           

1
ر، دار علً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، ها برماس أُنموذجا ،منشورات االختالؾ ، الجزائ 

 .137ص،1111، 1األمان،الرباط،ط

 ة فً خدمة مطالب الحٌاة ) مراد ضرب من البراؼماتٌة اصطنعه دٌوي للداللة على أن المعرفة آلة أو وظٌف  instrumentalisme*األداتٌة : 

 . 25و هبة ، المعجم الفلسفً ، ص 
2
 .362،ص 1111ط(،  القول الفلسفً للحداثة، تر: فاطمة الجٌوشً ، منشورات وزارة الثقافة ،  دمشق ، )د،ها برماس، ٌورؼن  
3
 .173، مرجع سابق ، صل، ها برماس أُنموذجاعلً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواص 
4
 .365،ص   364 ،ص1111ط(،  ٌورؼن ها برماس، القول الفلسفً للحداثة، تر: فاطمة الجٌوشً ، منشورات وزارة الثقافة ،  دمشق ، )د، 

جانب من النشاط العملً الموجه نحو الطبٌعة و المجتمع و ترى الماركسٌة أن الممارسة هً ما ٌحدد حٌاة  praxisأو ممارسة  البراكسٌس:*

علً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات )أنظر:  االجتماعًالمجتمع و ٌشكل مضمونها و تبٌن األسباب العقلٌة للتطور 

 (.32ص ،1111، 1نموذجا ،منشورات االختالؾ ، الجزائر، دار األمان،الرباط،طالى فلسفة التواصل، ها برماس أُ 
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كنظرٌة فً العقلنة ،و ٌبقى المنحنى الثانً قد تحقق فً تسوٌػ جدوى الفعل التواصلً 

المنحنى اآلخر الذي ٌنطلق من معنى العقلنة فً "الؽاء عالقات السٌطرة المندمجة بصورة 

خفٌة فً بنى التواصل و التً تمنع التحكم الواعً فً الصراعات و تمنع تسوٌة توافقٌة 

ى الصعٌد على المستوى الضمنفسانً ،كذلك عللهذه النزاعات بوضع عراقٌل امام التواصل 

."**البٌنشخصً )البٌنذاتً(
1

 

 المجال العام...ماهيته و فاعليته :ثالثا 

 و تداولها  "مٌدان اجتماعً لبلورة األفكار   أنه العام على فً المجال  ها برماسٌرى        

بالتالً صٌاؼة رأي عام عبر حرٌة تداول المعلومات و هو قائم على استخالص المعرفة و

النقاش"من العقل عبر 
2

برماس  ،و لقد كان بمثابة لحظة تارٌخٌة برجوازٌة ،كما ٌرى ها 

صارت ؼارقة فً بالعموم تزٌد من انتشارها ،وأن الصحؾ والمجالت و وسائل اإلعالم 

مإسسات رأسمالٌة عمالقة ،تعمل من أجل المصالح الخاصة لعدد قلٌل من األشخاص، أما 

ته النقدٌة ،و بدال من أن ٌدعم تشكٌل الرأي العقالنً الرأي العام فقد خسر استقاللٌته و وظٌف

أثر فقد أصبح فً القرنٌن التاسع عشر و العشرون مسٌرا و ٌمكن التالعب به ، و كل ذلك 

وقد تمٌز المجال  ،سلبٌا على حرٌة اإلنسان ، بدال من أن ٌجعل هذه الحرٌة تنمو و تزدهر

 العام حٌنها بمٌزات ثالث هً: 

لمجال العام لم ٌكن ٌعٌر أهمٌة لمكانة األشخاص المشاركٌن فٌه إن الخطاب فً ا .1

وهو بذلك ٌفترض أن السلطان و االمتٌاز أو التفوق كان لقوة الحجة و المحاججة 

 األفضل.

إن النقاش فً المجال العام كان ٌشكل حول القضاٌا المناقشة فٌها ،تلك القضاٌا التً  .1

 كنٌسة أو الدولة.كانت مناقشتها حكرا حٌنها ، إما على ال

                                                           
1
 .37، ص 1111،  1ب( ، ط ٌورؼن ها برماس ، بعد ماركس ، تر : محمد مٌالد ، دار الحوار للنشر و التوزٌع ، )د، 

محمد محسن  بوحدة ممكنة لذوات ٌصل بٌنها انشؽال واحد هو التفلسؾ.)أنظر: ،ٌتحدد المعنى العام للفظ التذاوت  intersubjectif**البٌنذاتً: 

 (.133، ص 1111، 1و النشر ، بٌروت طالزراعً، اٌدموند هوسرل ، الفٌنومٌنولوجٌا و مسؤلة المثالٌة ، دار التنوٌر للطباعة 
2
 . 18ص 1117ط(  النشر ، العراق ، )ب،دوؼالس كلنر ، الماركسٌة الؽربٌة ، تر: كامل شٌاع ، دار الرواد للطباعة و  
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السٌرورة التً حولت الثقافة الى سلعة مع امكانٌة أن تكون الثقافة فً متناول الكل  .2

ٌعد لذلك موضوع النقاش و اإلشكال فً المجال العام مقصورا كسلع ضرورٌة ،فلم 

وكؤن ها برماس كان ٌرٌد بتشخٌصه هذا ، اإلشارة  النخبة(على مجموعة أو زمرة )

لٌة للحوار و التً بدأت تتشكل تارٌخٌاالى الحالة المثا
1
. 

بعد تشخٌص ها برماس لمساوئ اقتصار المجال العام على النخبة البرجوازٌة ٌحاول و

تخلٌصه من خالل التعوٌل على التبدل السوسٌولوجً له، إذ ٌصبح منطلقا لنقاشات عامة 

لهذا الفضاء العام ٌكؾ فجؤة عن  بٌن مواطنٌن عوام وخواص ، "إن الواقع السوسٌولوجً

،لكً ٌشمل مجموع المواطنٌن و انطالقا من ذلك ، ٌصبح أن ٌعانً من انؽالقه البرجوازي 

هذا الفضاء العام البعد األساسً لدٌمقراطٌة ذات صٌؽة جدٌدة".
2

 

 تؤسٌسا لما سبق ٌصبح المجال العام "المملكة التً ٌجمع فٌها األفراد لإلسهام فً النقاشاتو

الحلول به ، و ال أحد ٌدخل فً الفضاء العمومً بامتٌاز  العمومٌة ، حٌث بإمكان كل واحد

مسٌرة النسق الها برماسً ، فً افتراض الحالة ال ٌملكه ؼٌره ، و هو بهذا المعنى ٌكمل 

المثالٌة للكالم ، إذ أن المشاركٌن فً المجال العام و بتداولهم القضاٌا المتنازع حولها و التً 

خص المواضٌع السٌاسٌة حٌث ٌلبسون نوعا من القناع المثالً الذي ٌفرؼهم من محتوى ت

 امتٌازاتهم بمختلؾ صفاتها ،و المجال العام ٌعتمد على إعادة البناء ، التً كفلها مشروع 

ها برماس للعالم المعاش"
3
. 

االجتماعٌة إن المجال العام ، أوال و قبل كل شًء ، مجال حٌاتنا )كما ٌقول ها برماس 

حٌث ٌوجد شًء عن الرأي العام ٌقترب من التبلور و ٌكون الوصول إلٌه متاحا من قبل 

حٌث ٌجتمع أفراد ٌتجلى فً المحادثة الٌومٌة  اطنٌن ، وجزء من المجال العامجمٌع المو

خاصٌن لتشكٌل كٌان عام ، بعد ذلك ال ٌتصرؾ هإالء على أنهم رجال أعمال أو محترفٌن 

عالقات الخاصة ، كما أنهم ال ٌتصرفون كؤعضاء فً نسق دستوري معرض فً مجال ال

                                                           
1
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3
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كٌان عام عندما لقٌود قانونٌة فً بٌروقراطٌة الدولة، فالمواطنون ٌتصرفون على أنهم 

ٌتباحثون بطرٌقة ؼٌر محدودة أي أنه هناك ضمان لحرٌة التجمع و الترابط و حرٌة التعبٌر 

ابع عام( ، كما ٌرى ها برماس فً المجال العام عن آرائهم العامة و عن قضاٌا ذات ط

صندوقا رنانا للمشاكل االجتماعٌة الشاملة ،و ملتقٌا للذبذبات التً تبعثها العوالم الخاصة 

المعاٌشة ، و ذلك ٌحتم على المجال العام أن ٌضم إلٌه مجموعة األصوات المهمشة و ذلك 

لتشكٌل رأي عام فعال و بآلٌات دٌمقراطٌة
1
. 

  الدعاية في المجال العاماإلعالم و  :ارابع

و تحمل فً داخلها قدرة متناقضة أ وسائل اإلعالم الجماهرٌة"ان  برماس هاٌرى     

فعلت النظرٌة  كما -متضاربة، و سٌكون خروجا عن الموضوع ، الزعم بشكل ثقافً نقدي

ن وسائل اإلعالم الجماهرٌة تخرب كل رأي عام نقدي ،فهً على العكس إ -النقدٌة القدٌمة

 األول :من ذلك ٌمكن ان ٌعزى الٌها دون شك قدرة تحرٌرٌة بذلك ففً اإلعالم جانبٌن 

و ثناٌاه علناً أو إضماراً هٌمنًة أدعائً ٌحمل فً الثاني معلوماتً اشهاري تواصلً و 

االقتصادي"وتماعً و ٌحمل الفعل النسقً السٌاسً استعماراً للعالم المعاش و الوسط االج
2

 ،

وبما ان النشاط الذي تمارسه الهٌمنة البرجوازٌة داخل النسق التارٌخً االوربً مقترن الى 

مرتبطٌن بدورهما بمنطق االنتاج حد بعٌد بفاعلٌة واضحة فً التفكٌر و التواصل، ال

، لذا حاول الطابع التقنً لوسائل االنتاجالتطور الصناعٌٌن و صٌرورة القوي المنتجة و و

.كما لجؤ  منظومة الدعاٌة الؽربٌة   داخل الوعً الجماعً  اؼتراب برماس أن ٌبرر  ها

هابرماس الى تحلٌل ظاهرة نموذج المٌدان العام بحركة الدٌمقراطٌات التحرٌرٌة ...فقد قام 

 عً برماس برصد جٌنٌالوجً لطبٌعة العالقة بٌن الوعً الجما ها

منذ نشوئها و حتى الوقت الحاضر " عالم و الدعاٌةووسائل اإل
3
 و لكل  ذلك  حاول ،  

                                                           
1
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اإلعالم الخالً من هٌمنة المإسسات و االفراد من تسلٌط الضوء على ضرورة  برماس ها

 جهة و كشؾ زٌؾ الممارسة الدعائٌة لتلك المإسسات و االفراد من جهة أخرى .

 اإلشهاري( -المعلوماتً-"ان وسائل اإلعالم بجانبها )التواصلًبرماس  هاكما ٌعتقد 

الداللة الفعلٌة لمعنى اإلعالم المفعل للتواصل و إن كان ٌمكن الحاملة لمشعل التحرر هً و

 استعماله دعائٌا ، إال انه ٌجب أن نقتصر على داللته اإلٌجابٌة فً دعم الفعل التواصلً ،

دعاٌة الداعمة للهٌمنة ، ذلك التوجه ٌجعلنا نتكلم عنهما أن الجانب السلبً الذي ٌمثل الو

"منفصلٌن بعنوانً اإلعالم و الدعاٌة
1

 

أن الدعاٌة تؤخذ بذاتها البعدٌن السابقٌن فهنالك دور نقدي للدعاٌة و هو برماس  هاوٌرى 

بها الدعاٌة بشكلها األخر و لذلك نجدنا  تضطلعٌختلؾ جدا عن الوظائؾ التحكمٌة التً 

فالتً تهدؾ الى تشكٌل رأي عام والتؤثٌر "اة من الدعاٌة ، نمٌز على اساس الفاعلٌة المتوخ

،و تحاول اإلفادة منه بنوع من اإلشهار و التعمٌم اإلعالمً هو  علٌه كممارسة نقدٌة

و الهٌمنة التً ترافق بعض  الصنؾ األول و المعول علٌه فً عملٌة التواصل ، أما التحكم

عملٌات الدعاٌة فهً الوجه اآلخر و الذي سنبقً على تسنٌته بالدعاٌة للعرض و الوظٌفة 

"التً ٌإدٌها بالخصوص و هً وظٌفة الدعاٌة أو التشوٌه
2
. 

 اإلعالم و دوره في التواصل :خامسا

كبرات ان وسائل اإلعالم "هً و بصورة اساسٌة حاملة للؽة ، أي م برماس هاٌرى 

للتواصل اللؽوي ، كما ان لها مٌزة إزاء الزمان و المكان ، إذ انها تجعل تداول الخطاب 

و ذلك التواصل انما ٌصاغ من متطلبات اإلعالم و الدعاٌة و العالقات العامة ، مكثفا للؽاٌة

مقومات من التشكٌك بفاعلٌته مع الدعاٌة المهٌمنة فانه ٌمتلك بذلك فالمجال العام على الرؼمو

الفاعلٌة و االمكانٌة للتفكٌر بعقالنٌة المجتمع و مناقشتها، بما فٌها المشكلة السٌاسٌة"
3
. 

                                                           
1
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اإلعالم ٌإدي دورا اساسٌا فً عملٌة التواصل، فهو "من المعنى السابق ٌمكن القول ان و

عامل اشهاري لموضوعات النزاع و النقاش داخل المجتمع ، كما انه عامل محفز للنشاط 

، فهو ٌجعل من الفعل االجتماعً قوة مإثرة باتجاه السلطة كما  االجتماعً –السٌاسً 

ٌؾ او الهٌمنة و الحفاظ على ٌصح العكس، حٌنما تستخدم الدولة المإسسة اإلعالمٌة للتزٌ

لتقدم النقاش العام فً العالم النمط و النسق الحاكم ، فمن الوسائل المهمة والمسائل المركزٌة 

دعم الصحافة الحرة و المستقلة ...و الحاجة الى وسائل إعالم جماهرٌة حرة و قوٌة ُتدرك 

بسرعة فً شتى أرجاء العالم"
1
. 

وسائل اإلعالم اهمٌة كبٌرة لدعم التواصل مع بعضها انه قد تشكل  برماس هاكما ٌرى 

 البعض و ٌكون ذلك من خالل "فهم العالم الذي نعٌش فٌه كما فً حاالت حرٌة التعبٌر، 

اإلعالم السلٌمة و الؽٌر المقٌدة عامال مهما فً اشهار مواضٌع النقاش ،بذلك تمثل وسائل و

  :السٌاسٌة ألسباب عدة  –الحٌاة االجتماعٌة 

 بصورته  ؼٌاب هذه الوسائل بصفتها الحرة، و منع الناس من التواصل السلٌم أن

 االشهارٌة ، ٌقلل و ٌحط من اهمٌة و نوعٌة الحٌاة االنسانٌة.

  إن لإلعالم دورا أساسٌا فً نشر المعرفة و النقد ، فهً تمارس دور الكشؾ عن

  جهة أخرى .المعلومات من جهة وتحلٌلها و التحقق منها و التحقٌق فٌها من 

  لإلعالم وظٌفة دفاعٌة للمهمشٌن و المهملٌن ،من خالل اٌصال اصواتهم 

و اسهامهم فً األمن االجتماعً ، و االتصال بٌن الحكام و السٌاسٌٌن ، الذٌن ؼالبا 

 ما ٌكونوا منعزلٌن عن المجتمع.

 ملٌة إن تشكٌل القٌم ، عبر التواصل و االنفتاح و النقاش تعتمد اإلعالم لجعل الع

تسهله وسائل التفاعلٌة إلنتاجها خاضعة لمعاٌٌر عامة كونٌة عبر نقاش ممكن 

اإلعالم تلك.
2 

                                                           
1
 . 147المرجع نفسه ،ص  
2
 . 147ص علً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، ها برماس أُنموذجا، مرجع سابق ، 



 مدرسة فرانكفىرت و مقاربتها لإلعالم                                                  الفصل الثاني  
 

- 48 - 
 

النظام اإلعالمً ٌساهم و بشكل منظم ذاتٌا فً فاعلٌة  استقاللبرماس ان  كما قد ٌرى ها

اإلعالم ، كما أن الشكل الصحٌح للعالقة بٌن المجال العام السٌاسً و المجتمع المدنً قد 

ٌظهر من خالل تلك الفاعلٌة و التً بدورها تكشؾ عن أزمات الشرعٌة و نواقصها فً 

تً بٌن النظام اإلعالمً و بٌئته ال التمٌٌز االعتبارالنظام السٌاسً ، وعلٌه ٌجب األخذ بعٌن 

 نساق السٌاسٌة التدخل الذي ٌطرأ علٌه من قبل األساهمت فً انتاجه من جهة، و بٌن 

 االقتصادٌة من جهة أخرى.و

"ان مواطنً المجتمعات الحدٌثة مستعدون إلنتاج نظام دٌمقراطً  برماس هالذلك ٌعتقد 

عام و فٌه، وٌنبؽً اٌضا ان ال ٌكون مكان السجال ثابت من خالل نقاشاتهم حول الفضاء ال

م أو سلطات أخرى تصادر الكالم السٌاسً هذا صؽٌرا أو مستعمرا من خالل وسائل اإلعال

لذلك تعانً الدٌمقراطٌة من انصراؾ المواطنٌن عن الفضاء العام ، ألنه لم ٌعد فٌه من و

هم"ٌصؽً الٌهم أو حتى ٌسمعهم ، و لعجزهم عن احٌائه بؤنفس
1
. 

 الدعاية و الهيمنة على المجال العام سادسا : 

ٌحمل معان عدة كونه منظومة نقدٌة تعمل على مواجهة  برماس هاعند المجال العام إن 

و التً تستمد قوتها و هٌمنتها  االجتماعٌةالدعاٌة المفروضة من قبل السلطات السٌاسٌة و 

الفٌنومٌنولوجٌة للدعاٌة تقتضً أن ٌكون كل شعور هو من قبل هذه السلطات كما أن النظرة 

ٌعنً انها لٌست وعاء فارؼا لكنها محملة بمجموعة من قٌم  ما. هذا ماشعور بشًء 

 المجتمع و الذي ٌنتجها من خالل نظرته الى الحٌاة فً صورتها التكاملٌة و بقناعته الخاصة

تصب فً هذا الوعاء المنفرد الذي هو  "فالمنتجات المادٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة مجتمعة

السٌاسً حٌنا وتعبٌرا عن الصراع احٌانا  -الدعاٌة و منه ٌصٌر تجلٌا للتوافق االجتماعً

،هذا  مجاالت االجتماعٌة المعاشة ٌومٌاهو عام اٌضا ٌرتبط ارتباطا عضوٌا بال أخرى و ما

 ن بالنسبة للمجال العام.صبحت واقعا ٌفرض علٌنا التعاطً معه كما هو الشؤأن الدعاٌة أ

                                                           
1
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أن المجال العام قد خضع بسبب الدعاٌة و اإلعالم الداعم لها الى ما  برماس هاكما ٌرى 

بحٌث اصبحت الدعاٌة تسهم فً تكوٌن رأي  ،*البيروقراطيةٌسمى بهٌمنة الدولة ومإسستها 

نامج عام ٌوازي أهداؾ الدولة على الدوام، و ال تسمح لهذا الرأي ان ٌتعارض مع بر

الى الحد  المإسسة السٌاسٌة و مشروعها العام فً السٌطرة، و وصلت هٌمنة هذه الدعاٌة

تحدٌد وجودنا، نحن ال نعً تحكمها الكامل بوعٌنا حتى اصبح الذي اصبحت فٌه اطارا ل

بالدعاٌة" االرتباطوجودنا محض دعاٌة ، أو بحاجة الى 
1
. 

من سٌطرة فً العدٌد من منصات المجتمع ساهمت فً قٌام رإٌة  *الدعايةإن ما احدثته 

حٌث ٌرى ان المجال العام ٌحتاج الى مواطنٌن ٌعطون اصواتهم لحل  برماس هاجدٌدة لدى 

مشاكل المجتمع " و ٌساهمون فً القضاٌا العامة و المشتركة و ٌكون ذلك من خالل 

هو الحرمان االجتماعً و منع ل األواسهامهم فً النقاشات و ذلك قد ٌتخلخل لسببٌن 

هو  الثانيالمواطنٌن و ذلك ٌفسر الدخول االختٌاري ة المتفاوت فً التواصل اإلعالمً و 

 لذلك فإن االهتمام بالشإون العامة  -السوؾ و السٌاسة–السٌطرة التً تقوم بها األنساق 

 استعمال اإلعالم السٌاسً ٌرتبط بصورة كبٌرة بالحالة االجتماعٌة و الخلفٌة الثقافٌة و

تجلى فً  االهتمام بالوصول الى فهم مشترك عبر نوع من اإلعالم، و ذلك حقٌقة ماو

انحصار فاعلٌة اإلعالم بالدعاٌة مما جعل األمر صانعا لتفاوت و ال مساواة انسانٌة ساهمت 

 .اهداؾ التواصل االجتماعً فً تفكٌك ابعاد و

"إن اختراق األنساق للفعل التواصلً بشتى صوره ومراحله ، قد اتضح مسبقا فً بحثنا إال 

الثقافً ، تحدده بقدر كبٌر ان لم ٌكن كلٌة ضرورات السوق ، ذاتها  –ان الناتج اإلعالمً 

الناتج  فان علم جٌدامات فً حٌن انه و كما نٌنتجه النظام الشامل من سلع و خد التً تحكم ما

الثقافً ال ٌمثل الوحدات المتعارؾ علٌها من السلع االستهالكٌة الشخصٌة  -اإلعالمً

بصورة  ، و ٌستخدم الرأسمالً لالقتصادفحسب، و انما ٌجسد اٌضا المالمح االٌدٌولوجٌة 

                                                           
1
 . 148المرجع نفسه، ص  

هً مفهوم ٌستخدم فً علم االجتماع و العلوم السٌاسٌة حٌث ٌشٌر إلى تطبٌق القوانٌن فً المجتمعات المنظمة ،  bureacraty*البٌروقراطٌة: 

)أنظر: وٌقال سٌاسٌا على سلطة الموظفٌن المكتبٌٌن النافذٌن ، وٌعتمد هذه االنظمة على اإلجراءات الموحدة و توزٌع المسإولٌات بطرٌقة هرمٌة 

 .( 31، ص1888، 1المصطلحات السٌاسٌة و الدبلوماسٌة ، دار الفكر اللبنانً ، بٌروت ،طخلٌل أحمد خلٌل ، معجم 
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لذلك ،جد ناجعة فً تعزٌز و تطوٌر الدعم الشعبً لقٌم النظام او لما ٌصنعه على أقل تقدٌر 

النسقً ) االقتصادي و السٌاسً( لإلعالم و الدعاٌة الى  -السلطوي االستعمالفقد ادى 

واضح للعملٌة التواصلٌة و تشوٌه فاعلٌتها، و قصرها على انجاز مشروع  اختراق

المحافظة على أسس النظام المسلط ،وبذلك ٌفقد التواصل بعده النقدي"
1
. 

كما و قد نجحت الدعاٌة فً العصر الحدٌث فً خلق وسٌلة أخرى للتواصل ، "فقد قامت 

بتكوٌن مذهب عالئقً جدٌد او نمط واسع و راسخ من االتصالٌة، فالدعاٌة حالٌا قد عدت 

 ا اساسا و مصدرا لمعطٌات جدٌدة .اصبحت بحد ذاته ألنهاواقعا فعلٌا و لٌس معطى، 

  سقط داخل نطاق احتوائها م السٌاسً الذي ٌفرزها حتى النظافقد شملت كل شًء 

، فالبرلمان على سبٌل المثال و هو المكان الذي ٌساعد على خلق و تطوٌر النقاش السٌاسً

كال لمبادئ و قوانٌن المإسسة الدستورٌة، فقد ؼدا بدوره شكال من اش بإخضاعهو ٌقوم 

نتخبٌن من طبقات المجتمع المتباٌنة فٌما ان البرلمان ٌضم مجموعة من الرجال المالدعاٌة..

رادته، لكن هذا البرلمان فً سبة للمواطن العادي الشعب بكامل إفانه بالضرورة ٌمثل بالن

تمثل المجتمع بكامل ارادته"نها ة محضة ترٌد االٌحاء للجمهور، بؤالحقٌقة لٌس سوى دعاٌ
2
 

برماس انه ٌجب البحث حول فاعلٌة النظام السٌاسً و كل ما ٌنتج عنه من  لذلك ٌرى ها

عملٌة ، و العمل ؼلى نقد الهٌمنة التً حصلت او قد تحصل فً  سلوكٌاتمقوالت او 

التً ومما سٌنتج عنه تحرٌره من هذه القٌود التً سلطتها الهٌمنة المٌدان العام السٌاسً، 

 اخذت به نحو االضمحالل.

التطور الفعال فً عمل الدعاٌة و فً مزاحمة الرأي العام الفعال النقدي داخل  فحسب هذا"

  -نظرٌة التحرر بٌن   قعالنظرٌة و الوا الصراع بٌن  عملٌة  تبدأ  الفضاءات العمومٌة 

اال انه مع  ازمة المجتمع المعاصر -علٌه من قبل الدعاٌة المهٌمن  الواقعو  برماس ها

تراكم معرفً ٌتمٌز اكثر ما ٌتمٌز الحوار داخل المإسسات المجتمعٌة، تولد وتطور النقاش 

بطابعه النقدي ، و صار ٌشكل مصدرا تحدٌدا للدعاٌة ، ذلك أن هذه االخٌرة قامت اساسا 

                                                           
1
 . 151علً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، ها برماس أُنموذجا، مرجع سابق ،ص  
2
 . 151المرجع نفسه ،ص  
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من أجل قمع الرأي المخالؾ و القضاء على كل ما ٌمكن ان ٌشكل حركة مجتمعٌة فكرٌة 

ٌمكنه ان ٌكون وسٌلة اٌجابٌة  برماس هاالنقد كما ٌرى  ذالهٌمنتها ، همقاومة ولها   مضادة

للخروج من قبضة الدعاٌة الطاؼٌة عن طرٌق بعض االنماط الجدٌدة من التواصل بٌن 

األفراد و السلطة القائمة من جهة و بٌن األفراد انفسهم من جهة ثانٌة ، على ان ٌكون 

اي ارؼام آخر ، من اي نوع كان ،  مستقال تمام االستقاللٌة عن اٌة قولبة مإسساتٌة او

به" ماعدا خضوعه لسلطان العقل و استرشاده
1

اإلعالم الحرة ٌمكنها ان . كما ان وسائل 

كذلك تتبٌن الصلة متعددة الوجوه تإدي "دورا حاسما فً تسهٌل عملٌة النقاش عموما...

رسة النقاش العام مما المإسساتٌةلوسائل اإلعالم و )السإال( كٌؾ ٌمكن ان تؽٌر التعدٌالت 

الٌد و المعتقدات الموروثة فحسب بل على ة النقاش العام تعتمد ال على التق، ففورٌة و قو

 فرص النقاش و التفاعل التً توفرها المإسسات و على الممارسة لذلك اٌضا، و تتحول

األمر ، بٌنما هً فً حقٌقة الدعاٌة من خالل هٌمنتها المذكورة أعاله الى مانحة للشرعٌة 

ٌجب ان ٌتضح من خالل ممارسة المجال العام لدوره النقدي" فاضحة ألزنتها، و ذلك ما
2
. 

 

 نقاط التوافق و التنافر بين الفضاء العمومي االفتراضي   :المبحث الثالث 

 و الفضاء العمومي الها برماسي                                

االتصال الحدٌثة و تطبٌقات شبكة االنترنٌت ما تولدت عن ظاهرة التزاوج بٌن تكنولوجٌات 

بات ٌعرؾ بمواقع التواصل االجتماعً التً اضافت بعدا ثقافٌا و اجتماعٌا و سٌاسٌا 

ؼٌر تلك التً كان متعارؾ علٌها قبل الحدٌثة و خلقت مجتمعات افتراضٌة  *للتكنولوجيا

مجموعة افراد (المجتمع االفتراضً بانه سيرجي بروكس ٌومنا هذا "حٌث ٌعرؾ 

 ٌستخدمون بعض خدمات االنترنٌت االتصالٌة 'منتدٌات المحادثة ، حلقات النقاش 

                                                           
1
  . 233مرجع سابق ، ص ، إشكالٌة التواصل فً الفلسفة الؽربٌة المعاصرة ،  عمر مهٌبل 
2
 . 151علً عبود المحمودي، اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، ها برماس أُنموذجا، مرجع سابق ،ص 

نٌة ، ظهور التصنٌع و انطالق التصور االقتصادي المرتبط باالبتكارات بالالتٌ technologiaالكلمة اإلؼرٌقٌة ،اما  tekhnologiaتكنولوجٌا : *

طونً بٌنٌت ، لورانس ؼروسبٌرغ ، مٌؽان مورٌس ،معجم مصطلحات الثقافة : مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ، تر :   القائمة على العلم ، ) أنظر :

 (.1111،  1مة ن بٌروت ، لبنان ، طسعٌد الؽانمً ، المنظمة العربٌة للترج
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او مجموعات الحوار' و الذٌن تنشؤ بٌنهم عالقة انتماء الى جماعة واحدة ، و ٌتقاسمون نفس 

االذواق ، القٌم و االهتمامات و لهم اهداؾ مشتركة "
1

، اي ان العالقة التً تنشؤ بٌن 

المستخدمٌن لمنتدٌات النقاش و الدردشة اإللكترونٌة هإالء المستعملٌن ٌتقاسمون  مجموعة

 األذواق و القٌم و االهتمامات و حتى األهداؾ مشتركة.

 الفضاء العمومي االفتراضي  :أوال 

على جٌل األنترنٌت فً تجدٌد األنظمة السٌاسٌة  اآلمالٌعقد الكثٌر من المفكرٌن و الباحثٌن 

الذي ٌرى انه "من خالل تبسٌط تدفق  فيدالو الدٌمقراطٌة التً تعانً اختالالت و من بٌنهم 

المعلومات و تسهٌل التفاعل بٌن األفراد ، تتٌح الشبكات اإللكترونٌة للمواطنٌن المشاركة 

 .لدٌمقراطٌة بنشاط اكبر فً حٌاة العامة و بالتالً تعزٌز ا

المدنً من دائرة مؤزق العالقة المتوترة  المجتمعكما ٌمكن لألنترنٌت ان تساهم فً اخراج 

بٌنه و بٌن المجتمع السٌاسً "فجٌل االنترنٌت حمل معه بداٌة دٌمقراطٌة الحٌاة السٌاسٌة 

عن  ظهور مجاالت عدٌدة للتعبٌر الحر و للتفكٌر الناقد و االلتزام بقضاٌا وطنٌة فضالو

"تبادل المعلومات و األخبار و جلب التضامن و التعاطؾ للقضاٌا العادلة 
2
  

 ،  18راؾ فً القرن دا للدٌمقراطٌة تماما مثلما التلؽكما ان االنترنٌت ستعطً نفسا جدٌ

ان االنترنٌت بفعل التطبٌقات الجدٌدة التً وفرت نشوة اتصالٌة ؼٌر مسبوقة تمكن الفرد من 

 ة الناس دون عناء بكل حٌنٌة و سرعة المطلوبتٌة فً التفاعل و التجاوز.التخاطب مع اكثرٌ

 الفضاء العمومي بالمفهوم الها برماسي  : ثانيا

فً اطروحته التً نشرت سنة يورغن ها برماس لم ٌستعمل مفهوم الفضاء العمومً إال مع 

الدعاٌة باعتبارها مكون بنٌوي للمجتمع  ركٌولوجٌاتحت عنوان )الفضاء العمومً أ 1851

 17خالل القرن  بإنجلترا"حٌث تطرق الى مٌالد الفضاء العمومً البرجوازي (*البرجوازي
                                                           

1
الجزائر ، ، 11هواري حمزة ، مواقع التواصل االجتماعً و إشكالٌة الفضاء العمومً : ضمن مجلة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، العدد  

 . 115، ص  1114

**البرجوازي :طبقة نشؤت فً عصر النهضة األربٌة بٌن األشراؾ و الزراع ،وأصبحت دعامة للنظام النٌابً ، ثم صارت فً القرن التاسع عشر 

  (.   22الطبقة التً تملك وسائل االنتاج فً النظام الرأسمالً ، وقابلت بهذا طبقة العمال، )انظر : ابراهٌم مذكور ، المعجم الفلسفً ،ص
2
  حمد خواجة ، المجتمع المدنً و المواطنة ، حالة المجتمع االفتراضً ، ضمن :أ 
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المراسٌم  إٌداعالسٌاسٌة من اجل  **للسلطةالذي شهد اٌضا مٌالد الصحافة التً شكلت اداة 

ضاءات عامة )مقاه ، و أخبار األمن و المحاكم و أسعار المنتجات كما ظهرت اٌضا ف

صالونات ، نوادي ( كان البرجوازٌٌن ٌتبادلون فٌها الرأي و ٌتناقشون فً قضاٌا الفن 

والمسرح و األدب"
1
. 

، فالفعل على النقاش و الحجاج العقلً كما ٌتركز الفضاء العمومً عند ها برماس 

بالعالم المعٌش " و ٌتبنً التفاهم فً النظرٌة  برماس هاالتواصلً ضمن ما ٌصطلح علٌه 

على الحجاج العقلً ، الذي ال ٌمكن أن ٌستقٌم على ؼٌر سلطة  برماس هاالتواصلٌة عند 

عن اٌة تؤثٌرات اٌدٌولوجٌة و الذي ٌمكنه ان ٌتركز  بمنؤىالعقل ، و الذي ٌجب أن ٌكون 

، هذا الضرب من الحجاج ال  على التراث الكونً لحقوق اإلنسان كقاعدة لنظرٌة مشتركة

 ٌرى ، كما  ٌمكن ان ٌتحقق إال داخل فضاء عمومً تتحقق فٌه شروط الدٌمقراطٌة لذلك 

ان التفاهمات و التوافقات المشار إلٌها ال ٌمكن أن تتم إال فً المجتمعات  برماس ها

، اما المجتمعات الؽٌر دٌمقراطٌة فال سبٌل امامها من الوقوع فً عدد من الدٌمقراطٌة 

ال تتوفر على القنوات الضرورٌة لفض  ألنهاالنزاعات الدموٌة و الصراعات األهلٌة 

النزاعات "
2
. 

أن الفضاء العمومً هو أداة التً من خاللها  برماس هاانطالقا من هذه العوامل ٌرى  

هذه ،وكم بنفسه و رفض نزاعاته من خالل المشاركة العمومٌة ٌتمكن المجتمع من التح

 الفٌلسوؾ   نظرٌة  فً مثالٌة   العنصر األكثر المقاربة المفاهمٌة للفضاء العمومً هً 

 باعتبار أن الفضاء العمومً هو أحد ركائز الدٌمقراطٌة.  ها برماس

ان الفضاء العمومً هو عبارة عن دائرة وسٌطة تكونت تارٌخٌا فً  برماس هاكما ٌرى 

تمع المدنً و الدولة و هو مجال متاح لجمٌع المواطنٌن حٌث عصر األنوار بٌن المج

                                                           
1
،  11العدد ، 11هواري حمزة ، مواقع التواصل االجتماعً و إشكالٌة الفضاء العمومً ، ضمن : مجلة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، العدد  

 . 116، ص  1114

كانت السلطة نقطة إحالة قٌسرٌه فً فهم ما ٌحرك الناس ، و كٌؾ ٌقفون مع بعضهم ، و ما الذي ٌسٌطرون علٌه و الذي   power **السلطة :

 ٌسٌطر علٌهم ، ) أنظر : 
2
،  1116، الدار البٌضاء ، المؽرب،  2محمد األشهب ، ٌورؼن ها برماس و راهن الفلسفة فً الفضاء العمومً ، ضمن مجلة : رهانات ، العدد  

 . 14، ص  11ص 
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ان تنظٌم الفضاء العمومً ٌتم برنارمياج "ٌجتمع الجمهور للتعبٌر عن الرأي العام كما ٌشٌر 

وٌنها تدرٌجٌا بواسطة صحافة الرأي و بعدها من خالل اربعة نماذج للتواصل تعاقب تك

الصحافة التجارٌة الجماهرٌة ثم اإلعالم السمعً و البصري الجماهٌري و أخٌرا التلفزة 

 ان الفضاء العمومً ٌرمز الى واقع الدٌمقراطٌة فً نشاطها فولتون الجماهرٌة ، و ٌرى 

تخابات "و ممارستها و انه ال ٌمكن تقرٌر وجوده كما لو اننا  فً ان
1

 . 

  الى أن نجاح المجال العام ٌعتمد على  برماس هااشار:  

 مدى الوصول و االنتشار  - أ

 درجة الحكم الذاتً )المواطنون ٌجب ان ٌكونوا أحرار ، ٌتخلصون من السٌطرة  - ب

 هٌمنة و اإلجبار (و ال

 )كل فرد ٌشارك على قدم و مساواة( . االستراتٌجٌةرفض  - ت

 و الوضوح فً المضمون اإلعالمً. الفهم و الثقة - ث

 وجود سٌاق اجتماعً مالئم  - ج

 كما ساهمت الثورة االتصالٌة الكبرى و التكنولوجٌا الجدٌدة لوسائل اإلعالم االلكترونٌة 

برماس هاعلى رأسها األنترنٌت فً ظهور فضاء عام اجتماعً جدٌد ٌخضع لمثالٌة و
2
 . 

 احياء الفضاء العمومي  :ثالثا 

 األكادٌمٌةارتبط ظهور المٌدٌا الجدٌدة بعودة الحدٌث عن الفضاء العمومً وسط النخب 

الجدٌدة المنشر لتؤسٌس الساحة العامة اقدرتها على خلق فضاء متنوع التً ترى فً المٌدٌا 

بٌن ذاتٌة و جمعٌة( و انماط من الكتابة  األبعاد ٌحتضن انماطا متعددة من التفاعل )ما

وٌن( و انماط من االتصال ذات نماذج تقلٌدٌة رؼم وجودها فً الفضاء الجدٌدة )التد

                                                           
1
،  11،العدد  11هواري حمزة ، مواقع التواصل االجتماعً و إشكالٌة الفضاء العمومً ، ضمن : مجلة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، العدد  

  . 116، ص  1114
2
 8، ص 1111،  3اعات العربٌة ، العدد عبد اللطٌؾ بن صفٌة ، وسائل اإلعالم و المجتمع المدنً فً الفضاء العمومً ، ضمن: مجلة اتحاد اإلذ 

 . 18ص 
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كاإلعالن و التسوق و فً هذا المضمار ٌنشط عدة فاعلٌن فً العدٌد من   االفتراضً

المإسسات االقتصادٌة و السٌاسٌة "
1
 . 

اذن كان الفضاء العمومً كما تحدث عنه ها برماس ٌعنً " ذلك المجال الذي ٌتم فٌه 

، حول قضاٌا الشؤن العام و مسائل المواطنٌن السٌاسٌة  اآلراءر والمناقشة و تبادل التحاو

واالجتماعٌة .والفضاء الذي ٌتٌح للمواطن و السٌاسً امكانٌة التواصل و التفاعل لمناقشة 

 تعد تجسٌدا فعلٌا لما تحدث عنه  االتصالٌةقضاٌا مجتمعهم فان فضاءات االنترنٌت 

 الذي ٌنتعش بالحوارات   blogosphèreفضاء التدوٌن برماس و بالخصوص  ها

 النقاشات العدٌدة بٌن عدة اطٌاؾ و شرائح من المجتمع بدءا من المواطن العادي و

الصحفً و صوال الى السٌاسً و هو ما ٌجعله وفقا لبعض الباحثٌن ٌعتبر الفضاء األمثل و

الذي ٌجسد الفضاء العمومً"
2
. 

فً المجتمعات الؽربٌة بقدرة  المٌدٌا الجدٌدة و المجال العمومًكما انه قد تتصل اشكالٌة 

المٌدٌا الجدٌدة على احٌاء النموذج األصٌل و األصلً للمجال العمومً و تجدٌده "من خالل 

تٌسٌر نفاذ المشتركٌن الى النقاش العام و تعزٌز طابع التنوع الفكري عبر استحداث 

الفكري " فضاءات جدٌدة للنقاش و تجاوز التنمٌط 
3
. 

و ٌتمز الفضاء العمومً االفتراضً ببعض الخصائص عن الفضاء العمومً التقلٌدي وفق 

  :المستوٌات التالٌة 

مواقع التواصل االجتماعً اصبحت تمثل  :اعادة تشكٌل الحدود بٌن العام و الخاص  - أ

فضاءات لبناء الهوٌة الفردٌة و الستعراض الذات فً المجال العمومً ٌطل من 

                                                           
1
سلٌم العالونة ، دور مواقع التواصل االجتماعً فً تحفٌز المواطنٌن على المشاركة فً الحراك الجماهٌري ، ضمن : المإتمر العلمً حاتم  

 .  7ص 5، ص 1111السابع بعنوان : ثقافة التؽٌٌر ، جامعة فٌالدٌلفٌا ،
2
الجدٌدة و المجال العمومً ، اإلحٌاء و االنبعاث ، ضمن : مقاربة تواصلٌة لإلعالم الجدٌد لمجلة : اإلذاعات العربٌة ،  صادق حمامً ، المٌدٌا 

 . 18ص  14، ص  1115،  3العدد 
3
،  2اإلذاعات العربٌة ، العدد  اتحادابراهٌم بعزٌز ، دور اإلعالم الجدٌد فً تحول المتلقً إلى مرسل و ظهور صحافة المواطن ، ضمن : مجلة  

 . 45، ص  36، ص  1111تونس ، 
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لها الناس على العوالم الذاتٌة لألخرٌن ، هذا التداخل بٌن العوالم الذاتٌة الخاصة خال

 و العوالم الخارجٌة تإدي الى إعادة تشكٌل المعاٌٌر الثقافٌة التً تحدد الخصوصٌة 

 الذاتٌة فً المجتمعات العربٌة .و    

سمحت مواقع التواصل االجتماعً للنخب  :اشكال جدٌدة من الفعل االجتماعً  - ب

المهمشة بتجاوز الٌات تؽٌٌبها من المجال العمومً التقلٌدي الذي تسٌطر  السٌاسٌة

االنسجام الفكري و التً تنتج مضامٌن  علٌه الدولة و شكلت فضاءات ٌحكمها

 سٌاسٌة و ثقافٌة.

  اآلراءلذاتٌة و تتجلى فً الفضاء العمومً االفتراضً العوالم ا :جمالٌات جدٌدة  - ت

       الطرق تتجلى هذه الجمالٌات الجدٌدة فً  االفكار ذات العالقة بالشؤن العام وو   

 التعبٌرٌة للمستخدمٌن من صور و نصوص و فٌدٌوهات.

ء العمومً االفتراضً الى جمهور تحول الجمهور فً الفضا :المستخدم المبتكر - ث

محتكر على نخبة معٌنة كما هو الشؤن فً تكر للمضامٌن و لم ٌعد انتاج الخطابات مب

الفضاء العمومً التقلٌدي ، قد تكون هذه االبداعات اصٌلة و قد تكون إعادة تدوٌن 

 لمضامٌن وسائل اإلعالم التقلٌدٌة .

 نخبا جدٌدة تتكون من المدونٌن  االجتماعًافرزت مواقع التواصل  :نخب جدٌدة  - ج

رون على النقاش و ٌدٌرونه نظرا حٌث ٌسٌط الفاسبوكو مشرفً الصفحات على 

لشعبٌتهم
1

 . 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 18ص  14صادق حمامً ، المٌدٌا الجدٌدة و المجال العمومً ، اإلحٌاء و االنبعاث ، مرجع سابق ، ص  
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 الفصل الثاني  خالصة: 

أنه قد تمكنت مدرسة فرانكفورت و بشكل كبٌر فً إرساء معالم الدولة نستخلص مما تقدم 

 و ذلك من خالل االهتمام الذي أولته فً بناء تصور نظري جدٌد لإلنسانالمعاصرة 

كما ساهمت فً تؤسٌس منهج تحلٌلً قادر على فهم المعضالت االجتماعٌة  و العالم ، 

 الواقعٌة .

كما و قد عولج مفهوم اإلعالم من قبل العدٌد من فالسفة فرانكفورت و الذي كان كنتٌجة 

 حتمٌة لما أحدثته الثورة الصناعٌة فً القرن التاسع عشر و التً تبعها تقدم تقنً و علمً 

فً دفع عجلة التنمٌة داخل المجتمعات االوربٌة ، كما أن هذا التطور و تكنولوجً ساهم 

شمل أٌضا وسائل المٌدٌا لما لهذه األخٌرة من دور فً نقل و تبادل األخبار و المعارؾ من 

 جهة و قدرتها على الـتؤثٌر فً الرأي العام من جهة أخرى.

إنتاجها و قد أشار إلٌها تحت  فلقد تحدث ادو رنو عن طبٌعة ثقافٌة جدٌدة ساهم اإلعالم فً

 مسمى الثقافة المصنعة .

 فالثقافة الٌوم هً السبٌل الوحٌد لربط أواصل عالمنا المعاصر و الذي ٌعانً التشتت 

و االضطراب ، و دافعا لتحقٌق االندماج داخله ، ألنها تمثل مستودعا لعناصر مثل الحقٌقة 

بالثقافة بحكم أنها توحً بالخصوصٌة المجتمعٌة ألن  ادو رنوو الجمال ، كما ٌعود اهتمام 

 الحضارة الحالٌة أعطت الجمٌع مسحة من المشابهة، ساهم اإلعالم فً تجسٌدها .

عن حقٌقة الثقافة التً ٌتم صناعتها عبر أجهزة االتصال حٌث  ادو رنوكما و قد كشؾ 

نما هً من إنتاج المجتمع اعتبر أنها ثقافة مصطنعة و ال تمثل حاجات البشر الحقٌقٌة و إ

ٌة تمثل الواقع الصناعً و التكنولوجً المتقدم الذي تؽدو فٌه الثقافة ثقافة آل الصناعً

المؽترب، و هً ثقافة تخدٌرٌة للجماهٌر تحاول صٌاؼة وجدانهم فً سٌاق ٌتفق مع مصالح 

موذجا ناجحا المإسسات السائدة . كما و قد اعتبر أن الثقافة المصنعة أو ثقافة اإلعالم ن

 إلفالس الثقافة و سقوطها فً التسلٌع حسب  ادو رنو. 
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و من بٌن األهداؾ التً ٌسعى اإلعالم الوصول إلٌها هً بث االطمئنان فً نفوس 

ٌرى أنه اطمئنان زائؾ و هو ما تتضمنه مقالة منشورة سنة  أد ورنوالجماهٌر، إال أن 

ٌن انتقد أعمدة الصحؾ المخصصة و المعنونة ب: "هبوط النجوم على األرض" أ 1864

، كما و قد للتنجٌم أو األبراج و التً تزٌؾ أو تفصل فً حقائق مزٌفة تبعث على االطمئنان 

وقؾ ادو رنو على انتقاد الفن اإلباحً الذي حجز لنفسه مكانا فً اإلعالم ، فاإلعالم 

الفنون مثل الرسم  المعاصر ٌعمل على قمع الفنون و األعمال الفنٌة و هو ما ٌوضحه تراجع

 و المسرح و استبدلها بالعمل السٌنمائً الذي أوقع اإلنسان فً مؤزق الصوت و الصورة.

لم تعد سلعا أٌضا بل  أد ورنوو باختصار فان منتجات صناعة الثقافة النمطٌة كما ٌقول 

 سلعا تماما.

برماس هو اآلخر فً فتح الفلسفة المعاصرة على نظرٌة التواصل بشكلها  كما و قد ساهم ها

، حٌث قد أسس ها برماس نظرٌته فً المتمٌز ثم سار بها قدما كً تمس السلوك االتصالً 

مجال التواصل على نتائج نظرٌة أفعال الكالم و األلسنٌة و التداول و اعطاها تفسٌرات 

قطة االنطالق فً تناوله مجال التواصل هً الفضاء اجتماعٌة و سٌاسٌة و قانونٌة ، و ن

العام. و كٌفٌة تشكل الراي العام حٌث ٌرى ها برماس بؤن الفضاء العام كان مجاال أو مٌدانا 

للتعبٌر عن الرأي الفكري و النقدي ثم جاءت وسائل اإلعالم لتحتله و تشوهه و تسٌطر على 

ح و بات من الضروري تحول العلم و مضمونه و تجعله دعامة لإلٌدٌولوجٌا و المصال

اإلٌدٌولوجٌا الى أدوات للهٌمنة . و هو امر ال ٌنتهً إال بواسطة نظرٌة الفعل التواصلً 

 حسب ها برماس.

برماس من أجل إعادة بعث العقل من جدٌد و إعادة تؤسٌسه من خالل ربط  كما اجتهد ها

خالل الممارسة التواصلٌة ، حٌث حٌث ٌرى أن وحدة العقل تتجسد من العقالنٌة بالتواصل 

أخذت العقالنٌة اسم العقالنٌة األداتٌة التً أصبحت تهدد الوجود االنسانً فً المجتمعات 

الؽربٌة المعاصرة من خالل السٌطرة مما ادى بها برماس إلى توجٌه انتقادات لما ٌسمى 

حت ؼطاء مشروع بإٌدٌولوجٌا القائمة على المعرفة العلمٌة و التقنٌة فً ظل التقدم ت

 السٌطرة بؤشكالها المختلفة .
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كما و قد اكد ها برماس على أن وسائل اإلعالم الجماهرٌة تحمل فً داخلها قدرة متناقضة 

و متضاربة ، ففً اإلعالم جانبٌن : األول معلوماتً إشهاري تواصلً أما الثانً : دعائً 

 الم المعاش و الوسط االجتماعً.ٌحمل فً ثناٌاه علنا أو اضمارا هٌمنًة أو استعمارا للع

فقد كان موقؾ ها برماس من ذلك أنه قد قام برصد جٌنٌالوجً لطبٌعة العالقة بٌن الوعً 

و وسائل اإلعالم و الدعاٌة منذ نشوئها و حتى الوقت الحاضر ، و لكل ذلك حاول الجماعً 

األفراد من  ها برماس تسلٌط الضوء على ضرورة اإلعالم الخالً من هٌمنة المإسسات و

 جهة و كشؾ زٌؾ الممارسة الدعائٌة لتك المإسسات و االفراد من جهة أخرى.

حٌث ٌعتقد ها برماس ان استقالل النظام اإلعالمً ٌساهم و بشكل منظم ذاتٌا فً فاعلٌة 

اإلشهاري( و الحاملة لمشعل التحرر هً الداللة -المعلوماتً-اإلعالم بجانبٌها )التواصلً

اإلعالم المفعل للتواصل و إن كان ٌمكن استعماله دعائٌا ، إال أنه ٌجب أن الفعلٌة لمعنى 

 نقتصر على داللته اإلٌجابٌة فً دعم الفعل التواصلً.

كما و انه قد ٌعتقد ها برماس ان استقالل النظام اإلعالمً ٌساهم و بشكل منظم ذاتٌا فً 

ل العام السٌاسً و المجتمع المدنً فاعلٌة اإلعالم ، كما أن الشكل الصحٌح للعالقة بٌن المجا

قد ٌظهر من خالل تلك الفاعلٌة و التً بدورها تكشؾ عن ازمات الشرعٌة و نواقصها فً 

السٌاسً و علٌه ٌجب األخذ بعٌن االعتبار التمٌٌز بٌن النظام اإلعالمً و بٌئته التً  النظام

ل األنساق السٌاسٌة و ساهمت فً انتاجه من جهة ، و بٌن التدخل الذي ٌطرأ علٌه من قب

 االقتصادٌة من جهة أخرى .

كما و قد تولدت عن ظاهرة التزاوج بٌن تكنولوجٌات االتصال الحدٌثة و تطبٌقات شبكة 

االنترنٌت ما بات ٌعرؾ بمواقع التواصل االجتماعً التً أضافت بعدا ثقافٌا و اجتماعٌا و 

ة ؼٌر تلك التً كان متعارؾ علٌها سٌاسٌا للتكنولوجٌا الحدٌثة و خلفت مجتمعات افتراضٌ

 قبل ٌومنا هذا.

حٌث ارتبط ظهور المٌدٌا الجدٌدة بعودة الحدٌث عن الفضاء العمومً وسط النخب 

األكادٌمٌة ، حٌث أنه قد كان الفضاء العمومً كما تحدث عنه ها برماس ٌعنً ذلك المجال 
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حول قضاٌا الشؤن العام و مسائل  اآلراءالذي ٌتم فٌه التحاور و المناقشة و تبادل 

االتصالٌة تعد تجسٌدا فعلٌا لما تحدث عنه ها برماس و  األنترنٌتفضاءات المواطنٌن، فإن 

بالخصوص فضاء التدوٌن الذي ٌنتعش بالحوارات و النقاشات العدٌدة بٌن أطٌاؾ و شرائح 

هو ما ٌجعله وفقا من المجتمع بدءا من المواطن العادي و الصحفً وصوال إلى السٌاسً و 

  لبعض الباحثٌن ٌعتبر الفضاء األمثل الذي ٌجسد الفضاء العمومً.
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لقد انطلقنا من تحدٌد مفهوم الخطاب الفلسفً المعاصر أٌن الحظنا أن الفلسفة النظرٌة ال    

ضرورة فً إعادة ما معنى لها إذا لم ترتبط بالهم الٌومً ، فإعادة إنشاء الفلسفة ال ٌكون بال

و إعادة تشكٌل المدارس ألن  و أرسطو و ال ٌكون من خالل وضع األنساققاله أفالطون أ

الفلسفة حقٌقة حسب تعبٌر الفارابً ، هً تلك التً تحاول اإلجابة نظرٌا عن مسائل العصر 

التفكٌر بالٌومً و االنشغال على أهم القضاٌا التً تخترقه من العمق هو ف و مشاغل الناس ،

من مؤزق الفلسفة أحد أهم التوجهات الفلسفٌة المعاصرة و هً توجهات تهدف الى التخلص 

الذي وصلت فٌه الى طرٌق مسدود بسبب ما ٌنسب الٌها من نظرٌات و مناهج و مقوالت 

 كونً و شمولً  ما هو  تتعالى فٌها على ما هو ٌومً و متغٌر و آنً و جزئً لصالح 

، حتى غدت منطوٌة على نفسها تعٌد طرح مواضٌعها و تعٌد كذلك فرز  و انساق ثابتة

الواقع الٌومً بهمومه و قضاٌاه ٌتنفس هواءا مختلفا و ٌطرح تحدٌات على  توجهاتها بٌنما

الفكر لٌس بوسع الفلسفة و مناهجها التً تولدت فً القرن التاسع عشر أن تجٌب عن مثل 

 هذه القضاٌا و التحدٌات .

الحٌاة و فً محاولتنا لتحدٌد مجال التفكٌر الفلسفً كان البد من االنتباه الى الدور الذي تلعبه 

الٌومٌة فً تحدٌد معطٌاته و السٌطرة على خطوطه العرٌضة ، فالٌومً قد اصبح اآلن 

، ففلسفة الٌومً هً فلسفة اإلنسان موضوعا متمٌزا ٌتعلق بالتفكٌر عامة و بالفلسفة خاصة  

 عواطفه  تعتمد احترام عٌشه و تنوع انماطه و تعابٌر ثقافته و تمظهرات عقله و تجلٌات 

نفسه توجه كل ذلك نحو تؤصٌل إنسانٌة اإلنسان ، و لعل مقاربة الٌومً التنوٌعة  و فً اآلن

عندما تؤخذ من المقاربة األنطولوجٌة فكرة وحدة الوجود و القول و من المقاربة 

الفٌنومٌنولوجٌة فكرة وحدة المعنى و التً ستكون هً المعالجة الناجعة فً هذا المٌدان ألنها 

لتنوع كخاصٌة الٌومً الوجودٌة ستقر أٌضا بضرورة العٌش سوٌا مع احتفاظها بضرورة ا

 حسب قاعدة الحرٌة و الكرامة.

المعاصر حٌث ٌعتبر كما توقفنا أٌضا عند مفهوم اإلعالم فً قراءة للخطاب اإلعالمً     

القرن العشرون عصر انتصار لإلعالم و التقنٌات مع ظهور االتصاالت المنفتحة على 

ساهم فً تغٌر النظرة   ل الذي شهده اإلعالم فً القرن الواحد و العشرونالجمٌع ، فالتحو
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اإلعالمٌة من انتاج اإلعالم و توزٌعه بواسطة تقنٌات راقٌة الى العمل على تكرٌس شروط 

القبول أو الرفض من قبل مالٌٌن المتلقٌن المتباٌنٌن و الذٌن نادرا ما ٌكونون على خط 

فالمتلقً هو هدف الرسالة اإلعالمٌة، كما أن هناك عالقة بٌن تواصل مع المرسلٌن ، 

ففلسفة اإلعالم هً بحث فً العالقة الجدلٌة بٌن رٌات اإلعالم و فلسفة اإلعالم ، نظ

ٌرى النظرٌون أن نظرٌات اإلعالم جزء من  ، كما ت اإلعالم و تطبٌقاته فً المجتمعنظرٌا

 .ات أعم و أشمل من النظرٌ هافلسفة اإلعالم ألن

و كثٌرا ما شاع استخدام نظرٌات اإلعالم باعتبارها فلسفة اإلعالم أو مذاهب اإلعالم و لكن 

كان فً مجمله انعكاسا للحدٌث عن فً واقع األمر أن استخدام تعبٌر نظرٌات اإلعالم 

ٌدٌولوجٌات و معتقدات اجتماعٌة و اقتصادٌة أو الحدٌث عن أصول و منابع العملٌة إ

ٌدٌولوجً الذي ٌقوم علٌه اإلعالم على نحو أفضل إذا ٌمكن فهم الدور اإلا أنه كم اإلعالمٌة.

الذي حدث فً القرن  "ٌدٌولوجٌاٌة عملٌة و هً "التحول المادي لإلنظرنا إلٌه من زاو

العشرٌن .فلم تعد االٌدلوجٌا تإثر على مجرد األفكار و المعتقدات ، بل أصبحت تحت تؤثٌر 

الفكري  النظر إلى األشٌاء و إدراكها ، كما لم ٌعد الخطاب الثقافً اإلعالم تإثر على أسلوب

  تعد  المادٌة ، ولم بؤدواتها   أصبحت  هو األٌدٌولوجٌا الوحٌدة فً العمل و االنتشار بل

  .بالصور و العالمات بالكلمات بل  تنتشر 

إرساء معالم الدولة كما وصلنا إلى أن أنه قد تمكنت مدرسة فرانكفورت و بشكل كبٌر فً    

العالم  ه فً بناء تصور نظري جدٌد لإلنسان والمعاصرة و ذلك من خالل االهتمام الذي أولت

 كما ساهمت فً تؤسٌس منهج تحلٌلً قادر على فهم المعضالت االجتماعٌة الواقعٌة .

     كما و قد عولج مفهوم اإلعالم من قبل العدٌد من فالسفة فرانكفورت و الذي كان 

 تقنً  تقدم  الصناعٌة فً القرن التاسع عشر و التً تبعها  الثورة  لما أحدثته  نتٌجة حتمٌة ك

و علمً و تكنولوجً ساهم فً دفع عجلة التنمٌة داخل المجتمعات االوربٌة ، كما أن هذا 

 األخبار  تبادل  و  نقل فً  دور  من  األخٌرة  لهذه  لما  المٌدٌا  التطور شمل أٌضا وسائل 

 و المعارف من جهة و قدرتها على الـتؤثٌر فً الرأي العام من جهة أخرى.
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كما و قد كشف ادو رنو عن حقٌقة الثقافة التً ٌتم صناعتها عبر أجهزة االتصال حٌث      

اعتبر أنها ثقافة مصطنعة و هً ثقافة تخدٌرٌة للجماهٌر تحاول صٌاغة وجدانهم فً سٌاق 

ئدة . كما و قد اعتبر أن الثقافة المصنعة أو ثقافة اإلعالم ٌتفق مع مصالح المإسسات السا

 نموذجا ناجحا إلفالس الثقافة و سقوطها فً التسلٌع حسب  ادو رنو. 

كما اجتهد ها برماس من أجل إعادة بعث العقل من جدٌد و إعادة تؤسٌسه من خالل ربط   

قد اكد ها برماس على أن وسائل اإلعالم الجماهرٌة تحمل فً ، و  العقالنٌة بالتواصل

داخلها قدرة متناقضة و متضاربة ، ففً اإلعالم جانبٌن : األول معلوماتً إشهاري تواصلً 

 أما الثانً : دعائً ٌحمل فً ثناٌاه علنا أو اضمارا هٌمنة  أو استعمارا للعالم المعاش 

 و الوسط االجتماعً.

 وتطبٌقاتاالتصال الحدٌثة ظاهرة  التزاوج  بٌن  تكنولوجٌات عند أخٌرا   قد  توقفناكما و  

شبكة االنترنٌت التً تولدت حدٌثا ، أال و هً  ما بات ٌعرف بمواقع التواصل االجتماعً 

التً أضافت بعدا ثقافٌا و اجتماعٌا و سٌاسٌا للتكنولوجٌا الحدٌثة و خلفت مجتمعات 

عارف علٌها قبل ٌومنا هذا. حٌث ارتبط ظهور المٌدٌا افتراضٌة غٌر تلك التً كان مت

الجدٌدة بعودة الحدٌث عن الفضاء العمومً وسط النخب األكادٌمٌة ، حٌث أنه قد كان 

 التحاور  فٌه  ٌعنً ذلك المجال الذي ٌتم  ها برماس  عنه  كما تحدث  العمومً  الفضاء 

و مسائل المواطنٌن، فإن فضاءات و المناقشة و تبادل اآلراء حول قضاٌا الشؤن العام 

األنترنٌت االتصالٌة تعد تجسٌدا فعلٌا لما تحدث عنه ها برماس و بالخصوص فضاء 

التدوٌن الذي ٌنتعش بالحوارات و النقاشات العدٌدة بٌن أطٌاف و شرائح من المجتمع بدءا 

لباحثٌن من المواطن العادي و الصحفً وصوال إلى السٌاسً و هو ما ٌجعله وفقا لبعض ا

 ٌعتبر الفضاء األمثل الذي ٌجسد الفضاء العمومً.

و من خالل الدراسة التً تعرضنا الٌها فً هذا البحث ، و بعد اإللمام بمجمل األفكار حول 

إشكالٌة "العالقة بٌن الفلسفة و اإلعالم" ، توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات و التً 

 البحث  خالل  تناولناها   الموضوعات التً سة وفق حاولنا قدر اإلمكان استنباطها من الدرا
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 و هً كاآلتً :

  ًإسهام الخطاب الفلسفً المعاصر فً فتح آفاق جدٌدة عملت على طرح الواقع الٌوم

و همومه فً صورة فلسفٌة ارتقت بما هو ٌومً و آنً و متغٌر و أعطته بعد نظري 

 عن التفكٌر الفلسفً الكالسٌكً. ساعد فً البحث فً ثناٌا القضاٌا التً كانت مستبعدة

  لقد شهد اإلعالم المعاصر عدة تحوالت ساهمت فً تغٌٌر النظرة اإلعالمٌة من إنتاج

اإلعالم و توزٌعه بواسطة التقنٌات التكنولوجٌة إلى العمل على تكرٌس شروط 

وسائل  على ظهور القبول أو الرفض من قبل مالٌٌن المتباٌنٌن، كما ساعد ذلك

لجماهٌرٌة و التً ساهمت فً إخضاع المجتمع لمتغٌرات فرضتها أشكال اإلعالم ا

خاصة بعد ظهور األنترنٌت و التً عملت عدٌدة من اإلعالم اإللكترونً الجدٌد ، 

هً األخرى على فك الرقابة الدولٌة على مضامٌن النشر و التً كانت تواجهها 

 وسائل اإلعالم التقلٌدٌة.

 الم و الفلسفة ، ففلسفة اإلعالم هً بحث فً العالقة وجود عالقة بٌن نظرٌات اإلع

الجدلٌة بٌن نظرٌات اإلعالم و تطبٌقاته فً المجتمع ، أي تحلٌل التفاعل بٌن أسس 

  . االجتماعًاإلعالم كعلم و بٌن الممارسة الفعلٌة فً الواقع 

 ، تعد مدرسة فرانكفورت مٌدانا خصبا زاخر لعدٌد من التوجهات الفكرٌة لروادها 

 أد ورنوكما انها اهتمت بالعدٌد من القضاٌا و من بٌنها اإلعالم ، على ٌد كل من 

وهوركهاٌمر خاصة فٌما ٌتعلق بمسؤلة الثقافة المصنعة ، و التً لعب اإلعالم دورا 

برماس الذي وقف على تواجد  هاما فً سن السٌاقات الجدٌدة لها ، و كذا نجد ها

الخطاب اإلعالمً داخل الفضاء العمومً و االنسالخ الذي عرفه الخطاب الفلسفً 

 خاصة بعد أن استعمرت المصطلحات اإلعالمٌة لهذا الخطاب . 

  هناك ارتباط وثٌق بٌن المٌدٌا المعاصرة بؤحدث تقنٌاتها التكنولوجٌة خاصة الفضاء

ات العنكبوتٌة بما فٌها االنترنٌت و الفضاء العمومً االفتراضً الذي أحدثته الشبك

برماسً من حٌث أن كالهما ٌحمل بعد تواصلً بشكل أو بآخر كما ٌسعى  الها

حٌث ٌتضح ذلك بصورة أكبر من خالل فضاء التدوٌن كالهما للمشاركة االجتماعٌة 

 ع بدءاالذي ٌنتعش بالحوارات و النقاشات العدٌدة بٌن أطٌاف و شرائح من المجتم
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من المواطن العادي و الصحفً وصوال إلى السٌاسً و هو ما ٌجعله وفقا لبعض 

 الباحثٌن ٌعتبر الفضاء األمثل الذي ٌجسد الفضاء العمومً.

فً فهم عالقة اإلعالم بالفلسفة البد أن ُنحِدث أوال قطٌعة  من الضروري قبل الخوض هإن   

فقط مجرد وسٌلة لنقل و تلقً المعلومات بل  مع التصور األداتً ، فالمٌدٌا الجدٌدة لٌست

فضاء ٌحتضن العدٌد من النشاطات االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة و االتصالٌة ، 

فالمٌدٌا الجدٌدة تنحدر من مرجعٌة عفوٌة و غٌر منظمة تؤخذ من مبدأ حرٌة التعبٌر 

د و هو ما ٌشٌر الى أن عن االلتزامات االٌدٌولوجٌة أو االقتصادٌة دون قٌو واالستقالل

 المٌدٌا الجدٌدة هً حصٌلة مواقف فكرٌة.

منً الكثٌر من التفكٌر و الجهد إن تحدٌد العالقة بٌن الفلسفة و اإلعالم ، استدعى 

الصعوبات التً حاولت فً كثٌر من المواقف تجاوزها ، إال أن الهدف األسمى من ذلك و

كان فتح آفاق جدٌدة للبحث و المعرفة ، فموضوع الفلسفة و اإلعالم من المواضٌع 

الموسوعٌة فً ِكال الجانبٌن ، و ما إن تصل إلى نتٌجة مهمة حتى تقع فً إشكالٌة أهم منها 

 وح : و السإال الذي ٌبقى مطر

 بكل ما  ٌمكن لها أن تعالج الواقع العربً هل ٌمكن للفلسفة أن تمثل لنا نافذة إعالمٌة

و ما هو الدور الذي  ،و سٌاسٌة بالدرجة األولى و نفسٌة  اجتماعٌةٌحمله من أزمات 

 عبه التؤثٌرات اإلعالمٌة فً ذلك ؟.تل
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 . 2006،  4مقاربة تواصمية لإلعالم الجديد لمجمة : اإلذاعات العربية ، العدد 
عبد المطيف بن صفية ، وسائل اإلعالم و المجتمع المدني في الفضاء العمومي ،  -

 . 2011،  4العدد ضمن: مجمة اتحاد اإلذاعات العربية ، 
محمد حمادي ، تنوع أشكال التعبير الثقافي في عصر الرقمنة )تقرير اليونسكو ( ،  -

، مستغانم ، الجزائر ، ربيع و صيف  9ضمن : مجمة الحوار الثقافي ، العدد 
2016. 

محمد كنزاوي ، براديغم مدرسة فرانكفورت عمى المحك : منظور اتصالي ، ضمن:  -
 . 2014الجزائر،  ، جامعة سكيكدة،9العددسات االنساني، مجمة البحوث و الدرا

محمد األشهب ، يورغن ها برماس و راهن الفمسفة في الفضاء العمومي ، ضمن  -
 .  2007، الدار البيضاء ، المغرب،  3مجمة : رهانات ، العدد 

هواري حمزة ، مواقع التواصل االجتماعي و إشكالية الفضاء العمومي : ضمن مجمة  -
 .  2015،الجزائر ،  20العموم االنسانية و االجتماعية ، العدد 
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 : أعمال منشورة  -
حاتم سميم العالونة ، دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين عمى  -

المشاركة في الحراك الجماهيري ، ضمن : المؤتمر العممي السابع بعنوان : ثقافة 
 . 2012التغيير ، جامعة فيالديمفيا ،

م قينان عبد اهلل الغامدي ، التوافق و التنافر بين اإلعالم التقميدي و اإلعال  -
اإللكتروني ، ضمن: ورقة بحثية مقدمة لندوة : اإلعالم و األمن اإللكتروني ، 

 .)د.ت(
محمد جاسم فمحي الموسوي ، نظريات االتصال و اإلعالم الجماهيري ، ضمن :    -

مرحمة الماجستير ، قسم اإلعالم و االتصال لألكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك 
 .،)د. ت(

منصور ، الفمسفة و ايديولوجيا اإلعالم ،إسهام الفكر المعاصر في أشرف حسن   -
عالم ،   . 2010دراسة وسائل اإلعالم ، ضمن : حوار التمدن ، محور صحافة  وا 

 _www.m-alhewar.org> s.asp    09/10/2017       19:04 . 
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 ملحق الأعالم ""   

 : فردريك نيتشهFriedrich nietzsche  (4411/4011) 

فٌلسوف ألمانً ٌعد فً أغلب األحٌان إلهام للمدارس الوجودٌة و ما بعد الحداثة ، ٌرى أن 

الفلسفة الٌونانٌة كانت قائمة من روح التنافس الخالً من العاطفة و هذه هً جوهر فكرة 

 إرادة القوة.

  هوسرل : ادموندEdmund husserl (4480-4094)  

فٌلسوف ألمانً و مؤسس الفٌنومٌنولوجٌا أو الفلسفة الظاهراتٌة ، من أعماله : أزمة العلوم 

 األوربٌة .

  : لودفيج فنغاشتينWigenstein   (4440-4084 ) 

فٌلسوف نمساوي و مهندس معماري و معلم ، عاش حٌاته كما أرادها و كما ابتغاها ، 

متخلٌا عن مجمل ثروته التً ورثها عن أبٌه ، لم ٌنشر فنغاشتٌن فً حٌاته إال كتابا واحدا 

 .2233هو "رسالة منطقٌة فلسفٌة " ، كتبه إبان الحرب العالمٌة األولى ، و نشر سنة 

 :ماكس هوركهايمرMax horkheimer  (4408/4099) 

إدارة معهد األبحاث  2241ة من أهم مؤسسً مدرسة فرانكفورت و منظرٌها ، تولى فً سن

االجتماعٌة التابعة لجامعة فرانكفورت ، فأصبح بذلك على رأس المؤسسة الجامعٌة الوحٌدة 

التً تتمتع فٌها بحقائق المواطنة ، وهذا فً ظروف شهد فٌها صعود النازٌة و أزمة العالم 

 البورجوازي .

  : ثيودور أد ورنوTheodor adorno (4019/4011) 

من أهم مؤسسً مدرسة فرانكفورت و منظرٌها ، أصبح عضوا رسمٌا  و ألمانًفٌلسوف 

، تنقل بٌن ألمانٌا والوالٌات المتحدة ، شارك هوركهاٌمر فً  2244فً معهد األبحاث عام 

إعادة تأسٌس معهد األبحاث االجتماعٌة ، كما شاركه فً العدٌد من الكتابات منها : كتاب 

  و أصبح المدٌر المساعد لمعهد األبحاث .نقد العقل و جدل التنوٌر ، 

  يورغن ها برماس:)  Jurgen habermas 4090) 

منظر و فٌلسوف و ناقد اجتماعً و سٌاسً و هو معروف بإسهاماته فً النظرٌة النقدٌة ، 

تدرب أصال فً فرانكفورت  وٌنتمً للجٌل الثانً للمدرسة ،و قد بدأ مثل كل من 
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 و أد ورنو فً بناء نظرٌة نقدٌة فً اطار مدرسة هٌجل و ماركس األلمانٌة ،  هوركهاٌمر

، كما نشر فً أوائل  2237أول مؤلفاته بعنوان : التحول الهٌكلً فً المجال العام 

 الثمانٌنات مجلدي كتاب نظرٌة العمل االتصالً .
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 ملحق المصطلحات 

 ) عربي _ إنجليزي (

 

 اتصال                                              Communication          

 اشتراكية                                           Socialism             

 افتراضي                                            Virtual                

 انطولوجيا                                                    Ontology                                        

 ايديولوجيا                                                     Ideology 

                                         براغماتيةPragmatism 

 بيروقراطية                                     Bureaucracy                                        

 ثقافية                                 -تعدديةMulticulturalism 

 تكنولوجيا                                        Technology                                           

 ثقافة                                             Culture             

  جماهرية                                –ثقافةMass-culture   

                                             خاصPrivate            

 جمهور                                                Audience                                                                                         

 خطاب                                                Discourse 

 رأسمالية                                            Capitalism  

 رفاهية                                              Welfare       

 سلطة                                                    Power   

 سلعة                                                Commodity 

 سيادة                                              Sovereignty  

 سياسة                                              Policy           

 شباب                                                Youth         

 شبكة                                                    Network 

 صناعة                                            Industry        
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 صناعة الثقافة                               Cultural industry 

 صورة                                    Image                        

 طبقة                                       Class                                                          

 طبيعة                                                   Nature   

 عام                                                     Public     

 عقل                                                   Reason                                                      

 تواصلي                      -عقلCommunicational-reason 

 علم                                                     Science                               

 عمل                                                 Work           

 عولمة                                             Globalization 

 تواصلي             -فعلCommunicational-action                               

 فضاء                                             Space              

 فن                                                            Art   

 قيمة                                                         Value 

 ليبرالية                                                Liberalism 

 ما بعد الحداثة                                Post-modernism 

 مادية                                     Materialism               

 مجتمع                                               Society        

 مساواة                                               Equality      

                                              مشهد   Spectacle    

 مشاركة                                           Participation 

 معرفة                                        Knowledge                                                                               

 معلومات                                           Information 

 معياري                                           Normal           

 موضوعية                                           Objectivity 

 نخبة                                         Elite                        

 نسبية                                                  Relativism 
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 نظرية                                              Theory          

 هوية                                                     Identity 

 وسائل اإلعالم                           Media                        

 مييو                                               Everyday     

 



 
  الفهرس
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 امفهرس

 ......................................................................................................................40............... ص الإهداء. 

  40ص............................................................................................................................ شكر و عرفان. 

 .........................................................................................................40ص ...............................ملدمة. 

  : 11...................................................................... صمن اخلطاب امفلسفي اإىل اخلطاب الإعاليم  امفصل الأول. 

 .11ص .................................................................................................يف مفهوم اخلطاب امفلسفي املعارص. -

 .11ص ..................................................................................................كراءة يف اخلطاب الإعاليم املعارص. -

ي -  .12ص ........................................................................................................ديوموجيا الإعالم.امفلسفة و اإ

  : عالمامفصل امثاين  .60ص ...........................)أأد ورهو و ها برماس منوذجا (  ....... مدرسة فرانكفورت و ملاربهتا مالإ

 .62ص .....................................................................................الإعالم و امثلافة املصنعة )ادو رهو منوذجا(.  -

 .01ص .........................................................)ها برماس منوذجا(. امعام امفعل امتواصيل ... بني الإعالم و اجملال  -

  .01ص  ..................................الافرتايض و امفضاء امعمويم امها برمايس هلاط امتوافق و امتنافر بني امفضاء امعمويم   -

 16ص ........................................................................................................................................اخلامتة . 

  13ص ....................................................................................................................... امببليوغرافيةاملامئة. 
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