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 حول  مركزي سؤال هذه المحاضرات في ابستمولوجيا علوم االعالم واالتصال من طرحتهدف 

 ة ؟رسالأم علوم ال وسيلة هل علوم االعالم واالتصال هي علوم ال

لوسيلة تمام باااله أي: علوم الرسالة هي ذات منزع ميديولوجي من السؤال  ولان الشق اال
 هم االتجاهاتنبغي فجي يلى حساب الرسالة وفي فهمنا لالتجاه الميديولو وإعطائها االولوية ع

 حيل فهم اكثرخرى يت االاالخرى مثال في الثقافة التلفزيونية الن وضعها ضمن سياق االتجاها
 لها ووضعه ضمن األطر النظرية واالبتسمولوجية للتفكير في الميديا.

 في شكل تقديم :

اعية ، إلنسانية الو حلياة ااصول أمن احلقائق الثابتة يف نطاق العلوم وتارخيها أن النقد الدائم أصل من 
ا تزيده بقدر م لعملاوشرط من شروط حركية الواقع البشري ، فهو حالة صحية الهنا ال تنقص من 

 ليت تنطلق مناألفعال وا ار والواقعصالبة واكثر متاسك ،فهو مبثابة مساءلة وحتليل ومراجعة لألفك
"النقد"  ور يصبحملنظمعايري معينة وشروط حمددة من اجل خلق سياقات معرفية جديدة ، من هذا ا

لنقد لعمل ،وليس النظر وايب ااملفهوم املرتحل واملتنقل بني خمتلف اجملاالت ،وشبكات املفاهيم وأسال
،وحيد  والنقض هلدمر االحكام القيمية بقصد امن حيث كونه حبثا عن اهلفوات والسقطات وإصدا

 الوجهة .

 1" يقول كارل بوبر " يتوقف  نمو المعرفة خصوصا المعرفة العلمية على التعلم من اخطائنا 

صورة و و صوت هورة يقول روالن بارث "الصورة تتكلم وال مكان لاليقون األخرس" فمضمون الص
 خفي ./امل والقبض على حمتواها املضمر ، وبالتايل فان التقنية تعجز أمام الصورة
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يائيات يف نسختها النقدية رجة مدوية يف املدونة النقدية مابعد مالسعلى   يستند النقد والتحليل
 منذ حلظة نشوئها وختلقها كآلية يف مقاربة النصوص ،post-modernité/داثيةاحل

ن تستلهم آليتها وأدواهتا أاولة حم .وقراءهتا قراءة ال تبخس النص حقه املشاهدين/املستمعني  ،
 النقدية املعاصرة إليها مجيع املناهج اإلجرائية من مجيع العلوم ال سيما فلسفة اللغة اليت ترتد  

ة على كل ماهو سياقي بغية شهرت سيف الرد  أعتبارها مناهج اب modernité/داثةللح
الوجود  /ث هلذا الكون يت أضحت  تؤث  ال ،العالمة إمرباطوريةاحلقيقة املتشظية يف  حبطاماإلمساك 

فاإلنسان هو الكائن الوحيد المنتج للدالالت، وهو ،" الصورة /الذي يرزح حتت وطأة  العالمة
الكائن الوحيد الذي حول األصوات إلى أشكال حاملة للمعاني ولهذا ما كان بمستطاعه 

هو عامل الصورة والدراسات  فالعامل اليوم "،2العيش في هذا الكون دون اإلستعانة بالعالمات
على السميائيات يف مقاربتها  واهر اليت اختذهتا مها إبستمولوجيااإلعالمية تتكئ يف حتليلها للظ

، عصر الذي حنياه اليوم هو عصر الوسائط اإلعالميةألن  ال ،وحتليالأإن فهما  ،للمشهد اإلعالمي
يث "النهايات/البديات"، نهاية حدفنحن اليوم نشهد بروز مشاريع وخطابات يشيع فيها " 

اإلنسان المؤنسن وميالد اإلنسان المرقمن/المعولم، نهاية الحدود/الجغرافيا، ميالد 
الفضاء/الكون، نهاية المثقف، وميالد النَّجم، نهاية النص وميالد النص 

 "3اإللكتروني/المترابط/الفائق
تستمد ترسانتها املفهومية وعدهتا أن  األدوات املعرفية للسميائيات ليست لسانية فقط، بل 

حفرا في أنظمة المعرفة و تأسيسا فالسيمياء سيميائيات فهي" اإلجرائية ممًا هو خارج لساين، 
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دائما وأبدا حوارا تساؤليا بين  الستراتجية السؤال وسعيا لفهم الكائن في هذا الوجود، تبقى
 4"ووطنه في هذا الوجود الكائن والكينونة عبر وسيط اللغة، بما هي مسكن الكائن

بقيام جمتمع االعالم والشاشة مع التلفزيون الذي حيتل الصدارة ، وحىت يف وجود االنرتنات 
، فقد دعي بيري بورديو اىل التلفزيون الفرنسي والصحافة املكتوبة مازالت سلطة الشاشة قائمة 

،بوصفه  وقفة مع الصورة ضيفا على الصحفي دانيال شنيدرمان يف إطار حصة تلفزيونية بعنوان :
مثقف ينخرط يف مناقشة قضايا عامة اىل جانب شخصان آخران من املعارضني آلرائه ، وكانت 
النتيجة بعد ساعة من الظهور على الشاشة ،أن خرج عامل االجتماع حمبطًا غاضبًا ، النه كان 

د ،إذ أكتشف أن حماصر داخل االستوديو حبيث مل يستطع قول ما يريده ،وبالطريقة اليت يري
األولوية على الشاشة ليست للقول واحلجة ،بقدر ماهي ألشياء أخرى تتعلق بالشكل واهليئة ،أو 
باحلركة وتعابري الوجه مما جعله يهاجم وسائل اإلعالم ليأيت رد الصحفي عليه بأن بيار بورديو اتى 

كوليج دي فرانس " مبعىن أنه اىل التلفزيون بعقلية األستاذ اجلامعي ويف ذهنه صورة طالبه يف "ال
ختيل الشاشة كما أهنا قاعة الصف يلقي فيها حماضراته ويبلغ رسالته ، ويضيف شنيدر مان بأن 
الشاشة ليست اجلامعة ،فاألداة التلفزيونية تشبه "الطاحونة" مبعىن أهنا تفرض على من يتعامل معها 

،وذلك بقدر ما تتيح له أن ينتقد وأن قدر من "املساومة" حبيث يتوقع الربح كما يتوقع اخلسارة
يكون عرضة للنقد يف الوقت نفسه ،مث يستغرب الصحفي كيف أن بورديو الذي يشتغل بنقد 

 .5السلطات كافة ،يعرتض على نقد سلطته 

 

 

 االتجاهات األساسية في التلفزيون : 
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الفلسفي والنظري  من خالل السياق إالال ميكن فهم العالقة  القائمة بني التلفزيون  واجلمهور 
 ا يقوم هبيت،اذ حاولت عديد من املقاربات حتديد الدور احليوي ال اإلعالمالذي يقوم علية 

وعلى الرغم من أن املشاهدين يستخدمون آلة التحكم عن بعد وحتركهم ،التلفزيون يف اجملتمع 
ن االهتمام ،فكانت رغباهتم وعوامل الصدفة ،فان املفكرين والباحثني أولو هذه الوسيلة الكثري م

 6هلم اجتاهات متعددة 

 ة حامسة ىل سلطه أو من ماك لوهان إىل رجييس دوبري  ،هذا االجتا االجتاه امليديولوجي
ملها وان ليت حتلة اللجهاز التقين ،يرى دوبري  أن الثقافة البصرية تتخلق بأخالق اآل

واألنوثة   جلميلةر االصو التلفزيون ذلك اجلهاز الذي يتطلب السرعة واملباشرة واآلنية و 
،وهو يدخل  غايته ا معواإلثارة واأللوان احلية ،هو مكون أصال للتسلية وهو متوافق متام

اب وليس اإلعج اصةاالنسجام يف األمور  املتنوعة ،حيول الواقع إىل خرافة وظيفته اخل
ن و صور دن المالتثقيف فهو ال يعمل على تعاقب األفكار  واإلشارات إمنا هو سيل 

 الوسائل هذه من يلةوس كل  تفرد على ماكلوهان مارشال إصرار تركيب وجتميع ومتييز ،فرغم

 .األساسية العامة بالقيم يتعلق فيما اإلعالمي اإلنتاج ألوان كل يف جوهريا تشاهبا اإلعالمية

 بل » الرسالة أو التوجه هي اإلعالمية الوسيلة« أن ماكلوهان يزعم كما املسألة وليست

  .اخلاص وشكله بأسلوبه كل نفسها الرسالة تنقل اإلعالم أجهزة لك إن

تصبح الثقافة البصرية تبعا هلذا التخلق ثقافة جمزأة مفتتة سطحية استهالكية ،وقد تساهم 
يف تفكيك البىن الثقافية القائمة ،وهي غري قادرة وحدها على تشكيل بىن  األخريةهذه 

للعامل يسوده الرتكيز االعتباطي املفاجئ على قضية جديدة،ذلك ان التلفزيون يقدم تصورا 
مميزة لفرض الكثري من مفاهيم العصر ،لفرض وترية  أداةاملفاجئ هلا ،انه  واإليقافما 

سعيد ،فالسيل من الصور  دادوار صورة بسيطة كما يرى  إىلاحلدث ،الختزال التعقيد 
العمل الذهين ،الن الصور  والكالم املتدفق من التلفزيون يصبح شيئا فشيئا بديال عن
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يف الثقافة البصرية من  الرتفيه أمهيةجذابة مغرية توحي باالسرتخاء ومتعة التلقي وتنبع 
كان الربنامج ترفيهيا شعبيا   إذاضجة خصوصا  أحداثتدخل دون  التلفزيونيةاملشاهدة 

 أهنامبعىن فوق سياسية ، معادلة معرفية جديدة ما إطاريف  اإلنسانوغري سياسي ،مما يضع 
 وامناط تفكريه وطرق ممارسته يف احلياة اليومية والعملية فتاتيه من  أشكالتطال 

تسقط كل مقاومة وينتفي  األحاسيسحيث ال يدري ،النه عندما يتعلق مبشروع خياطب 
   7عمليا ونظريا البديل ،فتحل املشاهدة مكان املشاركة

 يف هنج هتكمي كان مارشال ماكلوهان كتب كتاب بعنوان " الوسيط هو التدليك " حبرفية املعىن "

The Medium Is the Massage " وقد ورد اخلطأ يف "  Massage  عوض "   "Message" 
وكان مكالوهان فرحا هبذا اخلطأ املطبعي ؟ لكن بعد قراءات له تبني انه يقصد  اي الرسالة   
"Mass/ age  جلماهري ." عصر ا 

  آليةيرى بيار بورديو  ان  إذالسيطرة الرمزية ،ا أداةالذي يرى يف التلفزيون االجتاه النقدي 
التالعب بالعقول يتحكم هبا منطق النظام نفسه القائم على تفضيل وهيمنة فئات على 

للتكنولوجيا  يتجلى يف دور  اإليديولوجي،وان التوظيف واملضمون  أخرىحساب فئات 
جماالت  إىلاملشاهد بل ميتد املباشر يف  التأثرييقتصر دوره على  ال إذاالتلفزيون الفضائي ،

 الثقايف ولقد شكل هذا الواقع اجلديدة ألثر وسائل اإلعالم املرئية يف اإلنتاجتشمل  أخرى

 "بيار بورديو"العالقات اإلنسانية حمرضا دفع بعلماء االجتماع األكثر معاداة للتلفزيون 

Pierre Bourdieu العلمي لتأثري  طرحإىل التفكري يف منهاج يؤلف بني النقد النظري وال
التلفزيونية وخطاهبا  وسائل اإلعالم الذي سيؤدي إىل تنمية الوعي واإلدراك خبفايا الصورة

الناس بل على املثقفني  الظاهر والكامن، صورة مركبة يستعصي فهمها ال فقط على عامة
الوعي رمبا سيساهم  منهم واملتخصصني يف شؤون البحث العلمي والثقافة والفن، وهذا

 "حول "األبتوس حسب "بورديو" املعروف مبغاالته يف التشاؤم ويف التبشري لنظريته

Habitus تعامل ناقد وذكي  والعنف الرمزي، يف تغيري السلوكيات الفردية واجلماعية ويف
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اإلنسان  وفاعل مع صور التلفزيون القادمة من كل حدب وصوب واهلابطة على حواس
 كونت احللم والتذكر. وهنا يتفق "بورديو" مع اوقستواملقيدة لطاقاته على التخيل و 

A.Comte الذي قال "علم سيؤدي إىل التوقع والتنبؤ، وتوقع سيؤدي إىل الفعل 

 ."والعمل

 ناتاالنرت  وجود يف وحىت ، الصدارة حيتل الذي التلفزيون مع والشاشة االعالم جمتمع بقيام
 لفرنسيا التلفزيون ىلا بورديو بيري دعي فقد ، قائمة الشاشة سلطة مازالت املكتوبة والصحافة

 بوصفه، الصورة مع ةوقف:  بعنوان تلفزيونية حصة إطار يف شنيدرمان دانيال الصحفي على ضيفا
 وكانت ، رائهآل املعارضني من آخران شخصان جانب اىل عامة قضايا مناقشة يف ينخرط مثقف
 كان  النه ، غاضباً  حمبطاً  االجتماع عامل خرج ،أن الشاشة على الظهور من ساعة بعد النتيجة
 نأ أكتشف ،إذ يدير  اليت ،وبالطريقة يريده ما قول يستطع مل حبيث االستوديو داخل حماصر

 ،أو ئةواهلي بالشكل تتعلق أخرى ألشياء ماهي ،بقدر واحلجة للقول ليست الشاشة على األولوية
 تىا بورديو ربيا بأن عليه الصحفي رد ليأيت اإلعالم وسائل يهاجم جعله مما الوجه وتعابري باحلركة

 نهأ مبعىن " فرانس دي يجالكول" يف طالبه صورة ذهنه ويف اجلامعي األستاذ بعقلية التلفزيون اىل
 أنب مان شنيدر يضيفو  ، رسالته ويبلغ حماضراته فيها يلقي الصف قاعة أهنا كما  الشاشة ختيل

 معها مليتعا من على تفرض اأهن مبعىن" الطاحونة" تشبه التلفزيونية ،فاألداة اجلامعة ليست الشاشة
 وأن تقدين نأ له تيحت ما بقدر اخلسارة،وذلك يتوقع كما  الربح يتوقع حبيث" املساومة" من قدر

 بنقد يشتغل الذي بورديو أن كيف  الصحفي يستغرب ،مث نفسه الوقت يف للنقد عرضة يكون
 .  سلطته نقد على ،يعرتض كافة  السلطات

 الذي جتسد يف فرنسا بدومنيك ولتون    االجتاه التفاؤيلDominique wolton  الذي
 رأي يف التلفزيون أداة الدميقراطية.

( وبني اجليل احلايل من التلفزيون paleotyيل السابق من التلفزيون )االجتاه الفاصل بني اجل
(neotv  األول نظم على أساس الفصل بني اإلعالم واملشهد ،أما الثاين فخلط بينهما ،وبعدما )

كان التلفزيون مبثابة مرآة لألحداث غدا منتجا للحقيقة املتلفزة املستقلة وغدا يبني نفسه وأصبحنا 
وطلب التصفيق مباشرة ،وعوضا عن تبيان التلفزيون للعامل اخلارجي غدا يبني الناس  نرى الكامريات
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ألنفسهم ،كاد التلفزيون احلديث أن جيعل الالواقع يف متناول اجلميع ومن هنا طرح امربيتو ايكو 
(ECO) 

:عن العامل ،عن نفسه ،أم عن اجلمهور ؟ ليجيب أن التلفزيون السؤال  عمن يتكلم التلفزيون
 . 8لراهن يعرض نفسه ويتكلم عن نفسه أكثر مما يتكلم عن العامل اخلارجيا
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