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 "  لتحقيق التكامل المعرفي حضارية  "علوم اإلعالم واالتصال والدراسات اإلسالمية: في إطار استراتيجية

 د/ليلى فياليل
 جامعة األمًن عبد القادر للعلـو اإلسالمية

 مقدمة
خرى  العلـو األ سالميا على خالؼإتعترب علـو االعالـ واالتصاؿ من العلـو االجتماعية اغبديثة اليت ليس ؽبا إرثا فكريا 

كالطب واؽبندسة وعلم الكالـ والفلسفة واؼبنطق وعلم االجتماع اليت اقاـ قواعدىا العلمية مفكروف مسلموف وسامهوا يف تطوير 
مناىجها وادواهتا، االمر الذي ادى اىل نشوء انفصاـ تاـ بٌن الفكر االسالمي وعلـو االعالـ واالتصاؿ اليت مل ربظ بذات الدرجة 

ة اليت حظيت هبا العلـو االخرى ، ونتيجة غبداثة ىذه اجملاؿ العلمي مل يتمكن الفكر االسالمي من استيعاب  مفاىيمو واؼبكان
 ونظرياتو يف اطار الواقع العريب االسالمي.

وتدعو الضرورة لتمكٌن علـو االعالـ واالتصاؿ على مواجهة الظواىر أو اإلشكاليات على كبو متكامل يف ؾبتمعاتنا، 
عل اؼبعرفة تتسق مع قوانٌن الواقع االجتماعي والبيئي و أف تبلور العلـو ويعاد صياغتها على النحو الذي يكسبها اؼبالمح الوطنية جب

 والقومية واغبضارية .
من ىنا تأيت أمهية التجاُسر اؼبعريف والتكامل بٌن حقل علـو اإلعالـ واالتصاؿ  وبعض التخصصات اؼبعرفية األخرى، 

ح أمٌر الِزـٌ تفرِضو طبيعة ىذه العلـو  باعتبارىا مفرتؽ طرؽ بٌن علـو كثًنة وؼبا ربظى بو من أمهية بالغة يف األوساط الِعلمية فاالنفتا 
جَتمعية يف كلّ 

ُ
فرتٍة  الراىنة، وباعتباره ؾباٌؿ تساىم فيو كل الفّعاليات العلمية والثقافية والفكرية والتعليمية، بل وحّّت السياسية واؼب

 نية تأسيسا وتطوُّرا للعلـو االجتماعية واالنسانية.زم
لقد أصبحت مسألة التكاملية اؼبعرفية والتجاُسر بٌن زبصُّصات العلـو اإلنسانية ربظى براىنية كبًنة وعناية ُمقدَّرٍَة من طرؼ 

ُدرِّسٌن على حّد سواء، ؼبا لذلك من كبًن 
فائدٍة تعود بالّنفع على ُمتلقِّي اؼبعرفيات األكاددييٌن والفاعلٌن الرتبويٌن واؼبتخصصٌن واؼب

ُكوِّنة للعلـو االجتماعية. 
 بالفضاء الّتعلُّمي )اؼبدرسة أو اعبامعة( وعلى الّتخّصصات اؼب

فتنطلق اإلشكالية من ىذا اؼبنحى حبيث ترتكز على إبراز ىذه الضرورة التكاملية للعلـو يف إطار عملية تشخيصية لواقع 
دبجتمعاتنا العربية اإلسالمية ألف اؼبعرفة بكل فروعها سبتلك أنساقًا زبتلف  (Scientism)عة اؼبنفلتة عن السياؽ النز ب معريف يتميز

يغفلوف التأسيسات الفلسفية للمعرفة، ويقصروف عن  ىذه اجملتمعاتوتتوزع باختالؼ وتنوع الثقافات، ويبدو أف التجزيئّيٌن يف 
 ة.إدراؾ العلـو ضمن سياقاهتا االجتماعي

عن النظريات اإلعالمية والستجالء االسرتاتيجية اغبضارية لتكامل علـو اإلعالـ واالتصاؿ والعلـو اإلسالمية قدمنا منوذجا 
واليت تعطي األولوية الفائقة للبعد اغبضاري وتضمن  ،اليت تدرس الظاىرة اإلعالمية واالتصالية من اؼبنظور الثقايف القيمي للمجتمع

أقامت و العلـو االجتماعية واإلنسانية،  استوعبت مناىج وأساليب نظريةالثقايف القيمي للتقنية والتكنولوجيا.  اإلشراؼ و التوجيو
كبو بناء فكر اتصايل وإعالمي حضاري  غًنت التوجوف ،جسورا بٌن النظريات واؼبناىج الغربية و فكر وتصور اؼبفكرين اؼبسلمٌن

 يأخذ بنظرية التكامل اؼبعريف.
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 : عن السياقات المعرفي االنفالتشكال إأوال: 
قبد  أّف اؼبعرفة بكل فروعها سبتلك أنساقًا زبتلف وتتوزع باختالؼ وتنوع الثقافات، يظل التجزيئّيوف يف العامل النامي 

اهتا يغفلوف التأسيسات الفلسفية للمعرفة، ويقصروف عن إدراؾ العلـو ضمن سياقاهتا االجتماعية، فضاًل عن التساؤؿ عن معطي
النهائية، ذلك أّف التبعية اإلدراكية اليت ىّيأت ؽبا الثقافة الغربية اؼبهيمنة، جعلت من العلم الغريب العلَم الشرعي الوحيد، فجهل 

، اليت ديكن أف تفرزىا اػبصوبة اغبضارية يف اغبقػل اؼبعريف، بل دبا ديكن أف تقّدمو من رؤيػة "اؼبخّصبات الثقافية"لذلك الكثًنوف دور 
ؽبذا نشأت يف  -عبدالسميع سيد أضبد إىل ذلككما يشًن   –أو االجتماعي اإلنساين « الفيزيقي»عبػانب من الواقع « منحػازة»

وخباصة  –اليت أصبحت تشكل جزءًا من العقلية العربية  )ientismSc( "العلموية"الوطن العريب نزعة واضحة يف ىذا اجملاؿ ىي 
النظريات العلمية  "أحدث"و "أرقى"أّف الوسيلة إىل التقدـ اغبضاري ىي تداوؿ  "العلموية"النخبة اؼبتعلمة واؼبتخصصة، ومؤّدى 

على األفكار العلمية واالجتماعية دوف معرفة أسسها الفلسفية، أو دوف التعرض للتغًنات اليت يفرضها ىذا التجديد العلمي 
  (1) .والسياسية، فيؤخذ العلم دوف تارخييتو، وتتحوؿ اؼبادة العلمية كأهنا جهاز مستورد أو قطعة تكنولوجية جديدة

إف االقتصار على التخصص دوف وعي حبقيقة االتصاؿ والتداخل والتبادؿ والتكامل بٌن اؼبعارؼ والعلـو اؼبختلفة، ىو من 
عوامل تكوين الذىنّية احملدودة، فقد يدىشنا أف ينقل أستاذ جامعي ومتخصص خربًا صحفيًا واضحًا يف مدلولو الدعائي، كما لو  

عامل ديين  وال يزاؿوكبن نقرأ أو نسمع بعض التفسًنات السياسية، اليت كاف يتورط هبا  نأسػف وكاف يبلغ عن حقيقة علمية، 
 . السطحيةعلى معرفتو التخصصية، فبدا يف تفسًناتو يف غاية  منغلق

فاؼبتخصصوف إذا ما ربصنوا يف جزرىم اؼبعرفية، كاف ذلك دبثابة إقفاؿ لنوافذ الرؤية العامة، من شأنو أف يكشف  وىكذا
، تلك الطائفة العلمية  (Technocratic) حٌن يقودنا ىذا التتبع كبو التكنوقراط. عن ثغرات ذلك اغبصن يف أوؿ ظهور خارجي

عن الشيء: كيف يكوف؟ وال تتساءؿ: مل ىو؟ وذبتهد يف قضية الوسائل، وتذىل عن رؤية  -كما يقوؿ غارودي  –اليت تتساءؿ 
دايت الذي يسكنو فكر منفصم ال يؤّدي بصاحبو الغايات، سنقف وال شك أماـ منوذج مقنن للظاىرة التخصصية، حيث العقل األ

ياقية، حّت ال يبدو أفراد ىذا النموذج وسط اؼبشهد العاـ إال إىل عجز عن إدراؾ غائية العلم وأخالقياتو، فضاًل عن ارتباطاتو الس
يعجزوف عن اؼبشاركة دديوقراطياً يف نسق القرارات اغباكمة،  –كما يصفهم د. مهدي اؼبنجرة   -وكأهنم ؾبموعة من العلمػاء األميٌن 

  (2) نية.فضالً عّما حيدثو مّكوهنم العقلي من قطيعة بٌن وجهات النظر العلمية: الطبيعية واإلنسا
قبادؿ يف أّف منطق التطور يف إطار تعقيدات البىن اغبضارية ومؤسساهتا يف الغرب قد أفرز ىذه الفئػة وكرس أمهيتهػا، وال 

غػًن أّف ذلك ال يهّوف من بؤس الدور الذي تضطلع بو بوصفها أدوات معرفيػة معزولػة ال سبتلك ما ديتلكو االسرتاتيجي وصاحب 
يت يتحّصن هبا ىؤالء سنراىا أكثر انقطاعًا وأشد بؤسًا يف سياؽ النظػم التسلطية اليت ال حيق القرار، بل إّف اآللية اغبرفية ال

للتكنوقراطي يف ظلها ذباوز دائرة االختصاص الذي اختاره أو أُعّد لو، اكتفاء باالنغماس يف حبوث أو أنشطة دقيقة مقفلة تنتج 
                                                           

التكامل بين العلوم وبناء المناىج  -الفصل الخامس: ومشروع""توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية رؤية عمر عبيد حسنو،  -( 1)
 د.ت، اؼبوقع إسالـ ويب : اؼبكتبة اإلسالمية،   ،التعليمية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=6&BookId=21
16&CatId=201&startno=0 22/07/2015، تاريخ الزيارة. 
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 عمليات ربضًن األسلحة اعبرثومية، أو يف ذبريب أحدث وسائل تقنيات أو مشاريع قد ال يكوف فيها للضمًن مكاف، كما يف
اليت يبتكرىا تكنوقراط االقتصاد؛ لاللتفاؼ على أقوات الناس ومعايشها، « اؼبيكافيللية»التعذيب وغسل األدمغة، أو يف األساليب 

يهّب  –اؼبراجعة أو تأنيب الضمػًن  بفعل –أو كبو ذلك من أنشطة يؤديها التكنوقراطي بوعي أو بدونو، حّت إذا حدث واستيقظ 
وثلة من العلماء الذين أسهموا يف تصنيع القنبلة الذرية اليت أُلقيت على « أوبنهادير»منقلبًا على ما صنعتو يداه، كما حدث لػ

  (1). ىًنوشيما وناجازاكي
 :تهاعوامل نشأو  تجزئة المعرفة ظاىرة : نياثا

العلـو االجتماعية "البورجوازية" اليت تتسم بتفتيت وذبزئة  العلـو ، من خالؿ فصلها عن بعضها البعض،   انتقد ىوركادير
كما انتقدت فراكفورت اؼبداخل النظرية اؼبنفصلة وحاولت خلق نظرية اجتماعية جديدة ،توضح العالقات بٌن األفكار واألطر 

ة أخرى ، أي أهنا تضع الظواىر يف سياقها االجتماعي والتارخيي فيما خيص النظرية من جهة، والبيئة االجتماعية احمليطة من جه
  (2)تطورىا يف اجملتمع. 

لقد ُعرؼ اؼبنػزع التجزيئي يف ربديد اؼبعرفة وإنتاجها قددياً ويف العصر اغبديث، وؼبعرفة طبيعة نشأة ىذا اؼبنػزع، البد أف نشًن 
 (3): إىل العوامل اآلتية

  الثنائيات الوجودية وتجزئة المعرفة: -أ
مثاًل بٌن الدين والفلسفة والعلم،  ) (Bertrand Arthur William Russellدييز الفيلسوؼ اإلنكليزي برتراند راسل

فيو غيبيات ال يكتمل اإلدياف بو من دوف  ويعترب أف كل واحد منها ديثل منهجًا يف النظر، وحقاًل معرفيًا خيتلف عن اآلخر. فالدين
إدياف مسبق هبا. يف اؼبقابل، يغيب ىذا البعد الغييب عن اؼبنهج العلمي. وذلك ألف أىم ما دييز ىذا اؼبنهج أنو ال يتعاطى إال مع ما 

لم. بعبارة أخرى، الطبيعة، ىو قابل للمالحظة اؼبباشرة، أو غًن اؼبباشرة. كل ما يقع خارج إطار اؼبالحظة ال يعترب موضوعًا للع
وؿباولة االقرتاب منها، ومعرفة قوانينها وأسرارىا ىي موضوع العلم. ما وراء الطبيعة، باعتباره ينتمي للغيبيات وغًن قابل للمالحظة 

واستقالؽبا  حّت اآلف، ال شأف للعلم بو، وال يقع ضمن مواضيعو. تشرتؾ الفلسفة، كما يقوؿ راسل، مع العلم يف منهجها العقالين،
اؼبعريف عن السلطات التقليدية اؼبوروثة، مثل سلطة اؼبؤسسة الدينية. وتشرتؾ مع الدين يف أهنا تعترب ما وراء الطبيعة موضوعًا يقع 
ضمن اىتماماهتا. لكنها زبتلف عن الدين يف أف تعاملها مع ىذا اؼبوضوع ينطلق من منطق السؤاؿ، وليس اإلدياف اؼبسبق. أي أهنا 

 (4) .دبنهجها العقالين والنقدي إىل العلم منها إىل الدين أقرب
النظرة الثنائية لإلنساف ثنائية اػبػالق واؼبخلوؽ، والدين والدنيػا، واغبقيقة: أّف اإلنساين ال ديكن عزلو عن الطبيعي، كما  سبثل

إّف وحدة اؼبعرفة اليت لذا ف. أّف العيين ال ديكن فصلو عن الغييب، والتأليف بٌن ىذه الثنائيات ىو جوىر األطروحة اإلديانية يف اإلسالـ
                                                           

 اؼبرجع نفسو. –( 1)
 .19، ص2002، دار الفكر العريب، القاىرة، النظرية النقدية في بحوث اإلعالمعواطف عبد الرضباف،  –( 2)
 ، التكامل بين العلوم وبناء المناىج التعليمية -الفصل الخامس: ""توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية رؤية ومشروععمر عبيد حسنو،  –( 3)

 مرجع سابق.
،  2015-10-18  ،51العدد ،ؾبلة شؤوف خليجية وراسل"، رشد ابن والدين... "الفلسفة ،خالد الدخيل –( 4)

http://alkhaleejaffairs.news/main/Content/%D8،  20/10/2015تاريخ الزيارة.  
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ابط بٌن اإلنساف والطبيعة والكوف واػبالق، تقتضي النظر إىل الظواىر بشكل متداخل، ؽبذا فإّف تزايد اعبهود اؼبنصبة على تعتمد الرت 
إنشاء اؼبنظور التكاملي الذي جيمع اؼبسامهات اؼبعرفية للعوامل اؼبختلفة، من شأنو أف يقلل من ربّيز كّل زبصص وادعاءاتو اؼبعرفة 

يعين: تبيّن مبدأ تعدد   «Reductionists»بداًل من األحادية   «Interdisciplinarrity»ألخذ بالتكامليةاؼببالغ فيها، لذا فا
 (1). اؼبؤثرات يف السلوؾ اإلنساين، وانطالقًا من ىذا اؼبنظور ديكن التحّدث عن إعادة تنظيم اؼبناىج التعليمية وذبديدىا

  المعرفة: النظرة الطبقية لالجتماع البشري وتجزئة -ب
منذ أياـ اليوناف والروماف كانت اؼبعرفة ذبزّأ بناء على منظور طبقي، يتعاطى مع األصناؼ اؼبعرفية تبعًا للتقسيمات 

اليت « اؼبهن اغبرة اليدوية»يقّدـ لطبقة بعينها ىي الطبقة الراقية يف مقابل « الفنوف السبعة اغبرة»االجتماعية، فما كاف يطلق عليو بػ
ر، وكانت تقدـ ؼبن ىم أدىن، ؽبذا كاف انتقاء اؼبعرفة وتوزيعها يعكس توزيع القوة ومبادئ الضبط االجتماعي ال تليق بطبقة األحرا

إّف التوزيع االجتماعي للمعرفة كاف يظهر كّلما كاف التصنيف االجتماعي بارزًا وقوياً، فيما  "على كبو سبييزي، ؽبذا يصح القوؿ: 
  (2) ."اف التصنيف االجتماعي منخفضاكانت توزع اؼبعرفة بشكل متكامل كلما ك

 ) Jürgen Mittelstraβ (يورغٌن ميتلشتغاسيذكر 
)(" ةالعلـو اإلنساينأف(science de l’homme)   تضم "

ويف مقابل التصنيفات الكالسيكية، مت االعرتاؼ يف الوقت ذاتو  وعلم النفس الفلسفي، زبصصات اؼبنطق، وعلم األخالؽ،
العلـو "للعلـو البحتة يف إبداؿ العلـو الطبيعية. وتؤّكد األقواس التصنيفية اؼبوجودة بٌن اؼبيتافيزيقيا وعلم الدين وباالنشطار اؼبتزايد 

أحيل نظاـ اؼبعرفة يف حيث على وجود النظاـ القدًن دوف أف تتمّكن فعلّيا من الربىنة عليو نسقياً.  "العلـو الطبيعية"و "اإلنسانية
صلة و ؾبزّأة أكثر فأكثر، ويوافق ذلك أيضا اجملهودات اغبديثة من أجل ربصيل نظاـ للعلم، وىي على عناصر منف 18القرف

الذي دييز بٌن العلـو التجريبية  ؾبهودات يُنظر إليها على أهنا تتمة للمجهودات القددية. ومن أمثلة ذلك: التصنيف الرباعي
الذي دييز بٌن العلـو التأويلية التارخيية، وعلـو  ـ الثقافية، والتصنيف الثالثيوالعلو  األنثروبولوجيالشكلية، العلـو الطبيعية، العلـو 

السلوؾ النسقية. ودييز التصنيف األوؿ، ذو التوجو التناقضي، بٌن اؼبواضيع واغبقوؿ العلمية، والتصنيف الثاين ىو تصنيف ذو توجو 
ا من ىذه اؼبنظورات التصنيفية معريف، ودييز العلـو حسب االىتمامات اؼبعرفية وما انبثق عنها من وجهات نظر ربليلية، وانطالقً 

 (3) .العلـو "نظاـ"اؼبختارة يتغًن أيضاً 
واغبقيقة أّف قياـ اغبواجز بٌن أنواع اؼبعرفة تبعًا للتصنيف الطبقي يعمل على تفتيت نظرة اإلنساف كبو عاؼبو، والفالسفة 

ة من أشكاؿ اؼبعرفة تتوافق واجملاالت التقليدية للنظم والرتبويوف الذين يعتمدوف اؼبناىج الدراسية على أساس اؼبفهـو اؼبطلق جملموع

                                                           
 ، التكامل بين العلوم وبناء المناىج التعليمية -الفصل الخامس: ""توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية رؤية ومشروععمر عبيد حسنو،  –( 1)

 مرجع سابق.
 اؼبرجع نفسو. –( 2)
)(-  منذ سنة ” مركز الفلسفة ونظرية العلم”يف نظرية العلـو ويف الفلسفة وشغل منصب مدير دبدينة ديسلدورؼ بأؼبانيا. زبصَّص ميتلشتغاس 1936ولد سنة

ن جبامعة كونستانس. ويعترب ىذا الفيلسوؼ من أىم فبثّلي مدرسة كونستانس اليت ينتمي إليها أيًضا ىانس روبًنت ياوس، ويعترب ميتلشتغاس م 1990
 .انية يف العامل اغبديثالداعٌن إىل ربديد دور وازف للعلـو اإلنس أّىم 

، 2013العدد األوؿ، ديسمرب لبناف، ترصبة رضواف ضاوي، ، ؾبلة جيل للدراسات األدبية،،"  العلوم اإلنسانية في نظام العلم يورغٌن ميتلشتغاس، " –( 3)
http://jilrc.com 02/10/2015، تاريخ الزيارة. 



 
 

5 
 

دبا بينها من حواجز، يقعوف يف خطأ كبًن، وىم ال يدركوف أف نظم اؼبعرفة إمّنا ىي بىن اجتماعية  »Disiciplines «اؼبعرفية
الدراسية، وإمنا تكوف األولوية للصالت اليت تارخيية، وأّف اغبدود بينها تعسفية وـبتلفة، وال ينبغي أف تكوف ؽبا األولوية يف اؼبناىج 

 (1). يستطيع اؼبتعّلم إجيادىا بالعامل الطبيعي واالجتماعي دوف قوالب ذبريدية
  النـزعة النفعية المباشرة وتجزئة المعارف والعلوم وتشعبها: -ج

الدوائر إىل درجة اغبصر اؼبعريف  بات من اؼبربر األخذ بالتخصصات وتوظيفها لألغراض العلمية، إال أّف االحتباس يف تلك
يديولوجية، ىو أمر خاطئ، وال ديكن عن طريقو الوصوؿ إىل اؼبعرفة اغبقة، إال أّف ىيمنة النػزعة النفعية اؼبباشرة إواعتماد ذلك ك

ظهرىا ؼبعلومات أخذت تدفع بالبحث العلمي وبنظاـ إعداد اؼبناىج التعليمية كبو الدوائر التخصصية الضيقة اليت كثًنًا ما تدير 
  . مهمة ربتويها العلـو األخرى

لقػد سبق ألمريكا يف معرض ؿباولتها إصالح التعليم أف كرست ذبزئة اؼبعرفػة عرب تأكيدىا على لوف معٌن من اؼبعارؼ، 
أوؿ قمر  ـ من إطالؽ1957وذلك كرد فعل على تفوؽ االرباد السوفييت يف حقل الفضػاء، يـو أف سبػكن ىذا االرباد يف العاـ 

  The»اؼبعنوف« برونر»صنػاعي، وقد ذبلى ىػذا اؼبوقف بعد عقد مؤسبر ضػم أبرز العلماء والباحثػٌن، وسبّخض عنػو ظهور كتاب 
Process Of Education»  والذي نودي من خاللو باعتماد النظم اؼبعرفية اؼبستقلة، وبوضع اغبواجز بٌن اؼبواد التعليمية، لدرجة

فوؽ ال تشتق إال من التخصص والتعمق يف النقػاط اؼبدرسػية الدقيقػة، األمر الذي أدى إىل حصر التعليم يف دوائر صارت معايًن الت
على نفسو، وصار يعيد النظر يف عمليات بناء اؼبنهج، ويقوؿ « برونر»غًن أنّو مل ديض غًن عقد من الزماف حّت انقلب  ،مغلقة

 (2). عى فيهػا التوازف والدمج والتكامل بٌن النظم اؼبعرفية اؼبختلفةبضرورة اتباع الطريقة اليت البد أف يرا

أف العلـو اإلنسانية تقع اليـو على ىامش النظاـ العلمي يف   βMittelstra (Jürgen(ألؼباين يورغٌن ميتلشتغاسيرى ا
، وتليها يف ذلك العلـو اؽبندسية، ويرجع ىذا إىل  وعي العاّمة اليت تعترب العلـو الطبيعية علوًما منوذجية كّلما تعّلق األمر دبسألة  العلـو

كوف اإلعالـ العاـ والعامل اغبديث عموما يرتبطاف بنجاحات العلـو الطبيعية واكتشافاهتا، وتكفي اإلشارة ىنا إىل قطاع الطاقة، 
 وقطاع التغذية وقطاع الطب؛ لكي يكوف ىذا األمر واضحا.

أف اؼبخاوؼ واالنشغاالت تزداد عندما يتعّلق األمر بنتائج ىذه االكتشافات والنجاحات كالنفايات وتلوث الغالؼ  غًن
اعبوي، ذلك أف العلـو الطبيعية والعلـو اؽبندسية ترمز إىل تقدـ العامل اغبديث وإىل النتائج اليت ينتهي إليها ىذا التقدـ يف نفس 

دبا تنتجو العلـو الطبيعية والعلـو اؽبندسية، –بارىا شعار عصرنا ىذا الذي يشّكك يف حداثتو البعض باعت –الوقت. وتتعّلق اغبداثة 
تنتجو العلـو اإلنسانية، اليت تتمتع حاليِّا، يف الوعي اعبمعي، باىتماـ جوىري   ودبا تقدمو العلـو االجتماعية أكثر من اىتمامها دبا

كذا يُػتَّفق أف توجد العلـو اإلنسانية على خلفية كل حداثة مثًنة للغاية، وىو حكم لكن باعرتاؼ غًن كاؼ يف الوقت ذاتو. وى
 (3).ظامل ينبع من ذبربة مضللة ومن كثًن من الشك النسقي العلمي، ومن الشك التارخيي العلمي

                                                           
 التكامل بين العلوم وبناء المناىج التعليمية -الفصل الخامس: العربية واإلسالمية رؤية ومشروع"توطين العلوم في الجامعات عمر عبيد حسنو،  –( 1)

 .اؼبرجع السابق "،
 .اؼبرجع نفسو –( 2)
 .مرجع سابق،"  العلوم اإلنسانية في نظام العلم يورغٌن ميتلشتغاس، " –( 3)
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متهافت، لدرجة االكبصار يف التخصص يظهر يف البالد العربية واإلسالمية على كبو  باتوعلى خلفية النػزعة النفعية 
فهو ليس « غًن مربح»فهو علم، وىذا « مربح»أضحى الكثًن ال ينظر إىل اؼبعارؼ والعلـو واؼبهارات إال بعٌن تاجر اؼبفرؽ: ىذا 

علماً، وىذا اؼبنطق قلل من شأف قيمة اآلداب والفنوف، وكانت النتيجة أف ظهر متعلموف متخصصوف لكّنهم أميوف يف اجملاالت 
 (1). يةاإلنسانية اغب

حّت يف اغباالت اليت ُحشرت خالؽبا بعض اؼبواد اإلنسانية كالدين والرتبية الفنية ضمن اؼبناىج، كاف يرتسب يف الذىن عند 
الكثًن من األساتذة والتالميذ أّف ىذه اؼبواد مواد ىامشية وال قيمة ؽبا، ال سّيما يف ظل النظم اليت تعفي ىذه اؼبواد من معايًن 

وباؼبنطق التجاري اؼبشار إليو أخذت القيمة النسبية للعلـو واؼبهارات تتباين من ؾبتمع إىل آخر، ومن حقبة إىل  . والرسوبالنجاح 
   (2) .أخرى، وذلك حبسب معايًن التوظيف ومقتضيات سوؽ العمل واؼبردود النفعي، وما يسود الواقع من أمناط اقتصادية وذبارية

أّف القيمة النفعية للتخصصات ليست أمراً غًن مرغوب فيو، إال أّف القيمة اغبقيقية لذلك ال تتحقق إال دبقدار ما  ،واغبقيقة
يليب التخصص الدقيق احتياجات التخطيط ومشروع التنمية، فضاًل عن إشباع اغباجات اغبالية واؼبستقبلية للمجتمع، وىذا ال 

(3). تلفة بعضها ببعض، وتتعاوف بعيداً عن الفصل اؼبتعسفيتحقق من غًن أف تُربط التخّصصػات اؼبخ
 

 واقع و حتمية واإلنسانية االجتماعية الترابط والتكامل بين العلوم: ثالثا
إّف الرتابط والتكامل بٌن العلـو الطبيعية والرياضية واغبيوية بات حقيقة واضحة، كما أف الرتابط والتكامل بينها وبٌن العلـو 
 اإلنسانية أصبح يقّر بو الكثًنوف، أّما فيما بٌن فروع العلـو اإلنسانية نفسها، فال أظنو حيتاج إىل مزيد من التأكيد، بل إف الرتابط

 -منذ وقت مبكر- العلـو اإلنسانية والعلـو الطبيعية واغبيوية أخذت ذبليو الكثًن من الدراسات، فبات من اؼبعروؼ والتكامل بٌن
ضرورة أف يكوف عامل النفس على دراية بالفسيولوجيا والبيولوجيا والوراثة واإلحصاء، فضاًل عن الفلسفة واالجتماع واللغة، كما أّف 

شكالت اليت تتصل حبقل اختصاصو، كاليت تثًنىا البيولوجيا والفسيولوجيا، ناىيك عن تلك اليت تثًنىا عامل اللغة أضحى معنّيًا باؼب
)تشكل اؼبعارؼ ومنوىا( « اإلبيستمولوجيا التكوينية»علـو النفس واالجتماع واإلنثروبولوجيا، وقد صرنا نرى قنوات اتصاؿ بٌن 

لوجيا اؼبذكورة ضرورية ؼبعرفة البنيات اؼبنطقية والرياضية واغبركية، حّت أف أحد ، كما غدت دراسة اإلبيستمو «علم النفس التكويين»و
 (4) .اؼبراكز العلمية يف جنيف مل يرتدد يف إقامة تعاوف بٌن علماء النفس واؼبنطق والرياضيات والفيزياء والسربنتيك

الفيزياء والبيولوجيا والنفس واألخالؽ فإف عطفنا على اؼبتخصص يف الفلسفة، الذي تشغلو قضايا ؽبا مكاهنا يف علـو 
على أحدث النظريات اليت تطرحها العلـو  االطالعالطيب، فإنو مل يعد بإمكانو التعامل مع تلكم القضايا بشكل متطّور دوف 

 بولوجياو واألنثر ، كما أّف دراسة التاريخ ديكن أف تستفيد من اعبيولوجيا واألحياء، فضاًل عن العلـو األخرى كاالجتماع  اؼبذكورة
 .النفس واالقتصادمعلم 

                                                           
،  التكامل بين العلوم وبناء المناىج التعليمية -الفصل الخامس: "،واإلسالمية رؤية ومشروع"توطين العلوم في الجامعات العربية عمر عبيد حسنو،  –( 1)
 ..رجع سابقم
 اؼبرجع نفسو. –( 2)
 اؼبرجع نفسو. –( 3)
 اؼبرجع نفسو. –( 4)
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تكامل اؼبعرفة ضمن ىذه العلـو للمؤرخ توضيح اؼبتغًنات اليت حدثت يف اؼباضي، بل ديكننا القوؿ: إّف اؼبختص يف يتيح و  
أف يقف على أرض صلبة  -إذا كاف حريصًا على ربري الصواب يف استنباطاتو الشرعية-مثاًل، حرّي بو  العلـو اإلسالمية، كالفقية

اغبقيقُة »من اؼبعرفة اإلنسانية والطبيعية والطبية، ولو بالقدر الذي يتعّلق باغباالت أو الوقائع اليت يتصّدى ؽبا، لتالقي بذلك 
دومنا تصادـ؛ حّت األديب، ال ديكنو االنعزاؿ عن حقوؿ العلم األخرى، « الطبية»و« الطبيعية»و« اغبقائَق اإلنسػانية« »الشرعية

 (1). إنسانية كانت أو طبيعية، إذا ما أراد أف يصف اؼبشاعر اإلنسانية بدقة، ويصور دراما اغبياة بشكل فذ

اإلنسانية يف منوذجية العلـو "نص  (Hans Robert Jauss) (1921-1997) ياوسوقد نشر ىانس روبًنت 
، وىو آخر كتاب ينشر لو قبل 1994سنة   " Wege des verstehens "مسالك الفهم"يف كتاب  "حوار التخصصات

إىل ذبديد العلـو اإلنسانية من خالؿ إعادة تعريفها بواسطة وظائفها، واليت من ضمنها الوظيفة  ياوسوفاتو. يف ىذا النص دعا 
كاملية يف إثارة اغبس النقدي والفكر الرتكييب لدى الطلبة من خالؿ درس الفلسفة وعلم التكاملية. تتجلى ىذه الوظيفة الت

 وطرح عدة تساؤالت.االجتماع، واؼبطالبة خبلق جسور بٌن ـبتلف اؼبناىج، فبا يؤدي يف النهاية إىل إقباز حوار زبصصات علمي
منافذ اؼبعرفة اليت تفتحها؟ وماىي اؼبناىج اليت كونتها  ماىي التساؤالت اليت تواجهها العلـو اإلنسانية؟ ماىي :بشكل أدؽ ىي

وجعلتها يف متناوؿ البحث العلمي؟ باختصار: ؼباذا ندعي أف العلـو اإلنسانية ال ديكن ؽبا االستغناء عن غايتها أبداً: وىي الثقافة 
 (2) االنعكاسية؟

مدخال متكامال لدراسة العلـو االجتماعية، لتسد الثغرة اليت خلقها  -بدورىا– تقدـ النظرية النقدية ؼبدرسة فرانكفورتو 
ذوو االذباه الوضعي بٌن التخصصات اؼبختلفة ، اؼبتداخلة. وتنتقد مدرسة  فكاددييو التفتيت الناتج عن التقسيمات اليت وضعها األ

 إىل جانب ضعفها علميا. فرانكفورت ىذا االنفصاـ بٌن العلـو االجتماعية ألنو أسر عن ؿبدودية اؼبعرفة، 
مبدأ التكامل يف تعريفو للفلسفة االجتماعية بأهنا النظر غبياة البشر يف ضوء انتمائهم عبماعة معينة،  و قد شرح ىوركادير

وليسوا كأفراد فحسب، بل جيب االىتماـ باغبياة االجتماعية للبشر ، يف إطار الدولة والتشريعات، واالقتصاد، والدين والسياسة، 
جيمع عدة مداخل  احبثي اأيضا بتطوير برناؾبوحانية للثقافة اإلنسانية. واىتم ىوركادير أي باختصار دراسة كل اؼبكونات اؼبادية والر 

ليدرس اؼبشكالت االجتماعية والسياسية ،والذي على حد قولو جيمع الفالسفة ، علماء االجتماع ،علماء االقتصاد ، اإلعالـ 
  (3) .لتطوير اؼبناىج اليت تفتقر للنظرية الكليةواالتصاؿ، والتاريخ وعلم النفس...إخل يف شكل رابطة حبثية تتعاوف 

أف الفالسفة واؼبفكرين الغربيٌن يؤكدوف على الصفة التكاملية اؼبميزة للعلـو اإلنسانية ألهنا  تصل بٌن اؼبنطق والنحو  نالحظ
كبًنة يف بناء المرجعية الثقافية أمهيتها لل اعتربوا أف وعلم االجتماع والسياسة يف إطار ما أظباه بعضهم حبوار التخصصات كما أهنم

احتلَّ الدرجة األوىل، يف حٌن تزايد مطلب  التكاملي قد أف اؼببدأ" )βHans Robert Jauss(يرى ىانس روبًنت حيث، العلـو
ونشأت العلـو اإلنسانية يف األصل حوارية، ”. للفكر اؼبوضوعي“ تصنيف كل معرفة ؾبردة يف حقل اختصاص معٌن، يف أفق شامل

                                                           
 رضواف ضاوي، عن األؼبانية ترصبة، التخصصـات""السـؤال المفتـوح والجـواب الحتمـي نموذجيـة العلـوم اإلنسـانية فـي حوار وس،  ايىػانس روبيػرت -( 1)

، تاريخ الزيارة:  http://www.aranthropos.com  02/2015/ 24موقع أرنرتوبوس : اؼبوقع العريب األوؿ لألنثروبولوجيا والسوسيوأنثروبولوجيا 
12/09/2015. 

 .مرجع سابق "،ومشروع"توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية رؤية عمر عبيد حسنو،  -( 2)
 .19، صمرجع سابق، النظرية النقدية في بحوث اإلعالمعواطف عبد الرضباف،  –( 3)
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لتأويل  فقد سهل فن التأويل كمبدأ منهجي مشرتؾ بينو وبٌن العلـو اإلنسانية وكمذىب لفن الفهم، والتفسًن واؼبمارسة، كفن
عقائدي، اغبوار بٌن النص واؼبفسِّر وبٌن اؼباضي واغباضر. وقد حرر فن التأويل اغبديث نفسو لفن تأويل حواري، 

 (1)."، ويف نفس الوقت كفن كوين، من افرتاضات اإلقبيل وقانوف تأويلوSchleiermacherشاليرماخر  مع

 
ىل عدد من اغبقوؿ، وىذا إوىو يعين اؼبعرفة اؼبستندة  (  Mulity disciplinary)ف نعرؼ صفة التعدد اؼبعريف فيها أالبد 

 (2) :ساساً نتيجة ؼبسارينأنسانية جاء إلف تطور اؼبعرفة اأىم مداخل التكامل اؼبعريف الذي يفرتض أالتعدد ىو مدخل من 
قطاعات فرعية، وديثل ىذا اؼبسار النقاء ىل إىل حقوؿ ثانوية، مث إىل حقوؿ أساسية تتفرع إ تقسيم اؼبعرفة ول:المسار األ
 التخصصي اػبالص.

وؿ( وقطاعاهتا الثانوية بٌن اؼبعرفة اؼبنتجة يف اغبقوؿ اؼبختلفة )يف اؼبسار األ عادة الدمج والرتكيب ماإىو  :الثانيالمسار 
التحليل يف حٌن جيسد اؼبسار اآلخر لية آوؿ جيسد ف اؼبسار األأوالفرعية وديثل ىذا اؼبسار ما يسمى بالتخصصات اؽبجينة ويلحظ 

  من ىذا النوع من الظواىر اؼبعاصرة اليت تتطلب منهجاً تكاملياً يف البحث والتعليم والتفكًن.واإلعالـ لية الرتكيب " آ
أكثر تعقػداً « أعػلى»اليت تعرب عن ارتباط ؾباؿ عػلمي  ««Interdsciplinary إّف ظهور ما يسّمى بػالعلـو البينية

بل ظهر ما . ، إمّنا يعكس حالة متقدمة من التمثيل اؼبتبادؿ والصلة اؼبرموقة بٌن أفرع العلـو وتأكيد تكاملها«أدىن»دبجاؿ علمي 
 ، وىي العلـو اليت تطفو فوؽ أجناس اؼبعرفة وفروعها اؼبتخصصة، ومثاؽبا علم االنبثاؽ أو الطفور«العلـو اؼبيتامعرفية»يسمى بػ 

 »Emergence« خيرتؽ حواجز التخصص ويتناوؿ نطاقاً ىائاًل من اجملاالت اؼبعرفية، فمن فبالك النمل ولغتو إىل بنية اؼبخ الذي
وكيفية عملو، ومن زبطيط اؼبدف ومنط تطورىا، إىل تصميم ألعاب الفيديو وزيادة تفاعلها، ومن سلوؾ اغبيوانات إىل تطور 

 (3). الربؾبيات، ومن اإلعالـ إىل اإلعالف، وىكذا

ا ترتبط بالنشاط الفكري واؼبمارسة البحثية وطرؽ التعامل أمنهجية، من حيث و قضّية التكامل اؼبعريف قضّيٌة فكرية  تعد هنَّ
مع األفكار. ولكنَّ الغرَض من معاعبة قضية التكامل اؼبعريف ومنهج ىذه اؼبعاعبة سوؼ حيّدداف اغبقل اؼبعريف الذي ديكن أف تصّنف 

يصّنف التكامل اؼبعريف يف اغبقل الفلسفي أو يف فرع أو أكثر من فروع الفلسفة: علم الوجود أو علم اؼبعرفة فيو ىذه القضية. فقد 
أو علم القيم، ويأخذ يف ىذه اغبالة بُعداً نظريًا ذبريدياً. وقد يصّنف أيضًا يف واحد من حقوؿ النشاط اغبضاري للمجتمع، عندما 

ويلها إىل نشاط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لتيسًن سبل اغبياة العملية للناس، وعندىا يكوف الغرض توفًن اؼبوارد الضرورية ورب
ا يقتصر على زاوية التعامل مع اغبقوؿ اؼبعرفية  يأخذ اؼبوضوع بُعدًا اجتماعيًا تطبيقياً. لكن النظر إىل موضوع التكامل اؼبعريف ردبَّ

رامج اؼبؤسسات التعليمية ومناىجها، فتأخذ القضية بعدًا تربويًا تعليمياً... اؼبتعددة، ومستوى اغباجة إىل كل منها يف تصميم ب
 وىكذا.

                                                           
، http://ribatalkoutoub.com/?p=985 ،2013 مارس 23 ،موقع رباط الكتب ،" االنسانية العلوم ثقافة :قـــراءات " ،ضاوي رضواف–(1)

 .10/10/2015تاريخ الزيارة: 
، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد "لمنظمات الخدمة العامةاستخدام مداخل التكامل المعرفي في التطوير التنظيمي "مًن بكر تركي، عبد األ (2)

 .192، ص  12،2006
 مرجع سابق. "،"توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية رؤية ومشروععمر عبيد حسنو،  -( 3)

http://ribatalkoutoub.com/?author=83
http://ribatalkoutoub.com/?cat=55
http://ribatalkoutoub.com/?p=985
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وتعدُّ صعوبة وجود علماء يقدموف مناذج للبحث العلمي ضمن رؤية وحدة العلـو وتكاملها، أحد اؼبعيقات اؼبهمة يف تعميم 
و خاص عند البحث عند مدرسٌن حيسنوف تدريس مادة العمل ضمن ىذه الرؤية وتوسيع ؾباؿ تطبيقاهتا. وَتظهر ىذه الصعوبة بوج

.وسوؼ  disciplinary-cross.، أو اؼبنهجية العابرة للتخصصات interdisciplinaryمعينة من منهجية التخصصات اؼبتداخلة
 ، واالقرتاض الثقايف، تقفز بعض التخصصات وبعض اغبقوؿ اؼبعرفية، وخباصة تلك اؼبتعلقة بطبيعة الفكر اإلنساين، وتاريخ العلـو

ح وطبيعة القيم، ومبادئ األخالؽ، وعلم اعبماؿ، وأمناط التنمية البيئية والبشرية، واألدياف اؼبقارنة، وغًنىا من اؼبوضوعات، اليت َتطر 
 (1) .دراسيةأسئلًة جوىرية حوؿ الوجود اإلنساين: أصلو وسًنورتو ومصًنه، إىل دائرة االىتماـ والنظر يف تصميم الربامج اؼبناىج ال

وعلى كل حاؿ فإفَّ شَبَّة بُعدْين لعلمية التكامل اؼبعريف؛ بُػْعدًا إنتاجياً، وبعدًا استهالكياً. فالتكامل يف بعده اإلنتاجي صورة 
من صور اإلبداع الفكري الذي حيتاج إىل قدرات خاصة. فمثاًل التكامل بٌن معارؼ الوحي والعلـو اإلنسانية واالجتماعية يف 

على الوقائع واألحداث، ضمن إطار ثقايف  أفكاره كيفية تنػزيلإىل معرفة  ا الغربية اؼبعاصرة، حيتاج إىل العامِل الباحث صياغاهت
الباحَث سوؼ حيتاُج يف الوقت نفسو إىل  حضاري معاصر، وىذا الفهم والتحديد والكيفية جهد ربليلي تفكيكي أساسي. لكنَّ 

 (2) فهم الواقع الذي يتعلق دبجاؿ معريف معٌن، أو قضية ؿبددة: اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية...كّماً وكيفاً.
وىذا يعين بالضرورة قدرة الباحث على تفكيك القضية وربديد عناصرىا وفهم آليات عملها وافرتاضاهتا النظرية الكامنة.  

ذا التفكيك يف اجملالٌن شرط ضروري مسبق، إذا ربقق سيكوف أساساً لتحقيق التكامل اؼبعريف بٌن اجملالٌن يف عملية تركيب نقدية وى
إبداعية، يرافقها عادة تقوًن للعناصر اليت ستدخل يف الرتكيب اعبديد، وإنشاء شبكة العالقات اليت تصلها أو ذبمعها أو توحدىا 

 (3) جديدة.ؼبقصد جديد، أو غاية 
أما الُبعد االستهالكي من َعَملية التكامل اؼبعريف فيتعلَّق بتوظيف األبنية الفكرية اليت يقـو عليها التكامل يف فهم الظواىر أو 
القضايا موضع الدراسة، وسبييز العناصر اؼبميزة للمعرفة يف إطارىا التكاملي، وتسهيل نَقل ىذه اؼبعرفة إىل اآلخرين. والفْرؽ بٌن 
الُبعَدْين اإلنتاجي واالستهالكي من التكامل اؼبعريف، شبيو بالفرؽ بٌن العامل الفيزيائي الذي يكتشف القانوف العلمي، والعامل 

ذي التكنولوجي الذي يطوِّر اآللة اليت يقـو عليها القانوف من جهة، واؼبعلم الذي يعلم مادة الفيزياء، والفينِّ الذي يعمل يف اؼبصنع ال
 (4) يو اآللة من جهة أخرى.تستخدـ ف

 

 النامية و العربية الدولب االتصال اإلعالم و أزمة بحوث:  رابعا
تتعرض حبوث االتصاؿ يف دوؿ اعبنوب ويف قلبها العامل العريب ػ ألزمة مركبة تتمثل يف النقل واالقتباس والتبعية للتيارات 

ق األمًنكية والوظيفية يف دوؿ الشماؿ اؼبتقدـ تكنولوجياً استناداً إىل رؤية خاطئة فحواىا "أف العلم ال وطن لو". وىذه الرؤية قد تنطب

                                                           
 /2011أوت  10اؼبركز العريب لألحباث والدراسات، ب، "مفاىيم في التكامل المعرفي"، فتحي حسن ملكاوي -( 1)

http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6512:2011-07-25-
21-27-28&catid=24:sceintific-articles&Itemid=2122/07/2015، تاريخ الزيارة. 

  اؼبرجع نفسو. –( 2)
 اؼبرجع نفسو. –( 3)
 اؼبرجع نفسو. -( 4)
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العلـو الطبيعية، ولكنها بالقطع ال تنطبق على العلم االجتماعي الذي يتأثر باػبصوصية الثقافية لكل ؾبتمع، فضاًل ػ جزئيًا ػ على 
عن اختالؼ معدالت التطور االجتماعي واالقتصادي والبيئي, عالوة على األحداث اليت حكمت السيطرة التارخيية لكل ؾبتمع 

ألمناط السلوكية لشعوبو وصباعاتو. وىذا الوضع يطرح ربديًا أساسيًا ؼبعظم اؼبسّلمات وحددت خلفياتو الثقافية ومنظومة القيم وا
النظرية اليت تنطلق منها البحوث اإلعالمية العربية ذات الطابع التجزيئي والتفتييت للظواىر اإلعالمية واليت اعتاد معظم الباحثٌن 

فضاًل عن إمهاؿ التوجهات  ،الذي أنتجها وأثر فيها كما تأثر هبا اإلعالميٌن العرب على تناوؽبا دبعزؿ عن السياؽ اجملتمعي
 (1)يديولوجية للباحثٌن. اإل

مازلنا بعيدين عن زبصص علمي أننا   )(Burkhart Steinwachs بورخارت شتاينفاكس  دب األؼباينيويرى عامل األ
من خالؿ تعاوف مشرتؾ؛ فعلـو اإلعالـ اليت تبحث ظبو علـو اإلعالـ وتشكل ىذا التخصص ال ديكنو أف يتحقق إال اثقايف إنسي 

إلنشاء جديد لعلم من اجل ذباوز حدود التخصصات  عن ثقافة التواصل يف بنائها ووظيفتها، يف تأثًنىا وتارخيها ستكوف مثاالً 
 (2) اؼبستمر ويف نفس الوقت منَ أجل توجو جديد وعلمي ثقايف للعلـو اإلنسانية.

االهتامات إىل الكثًن من الباحثٌن يف اجملتمعات النامية بأهنم يستوردوف مناذج ومناىج البحوث  جهت العديد منو قد هبذا و 
اليت تواجو  اليت تتسم بعدـ تالؤمها مع السياؽ الثقايف واغبضاري للدوؿ النامية، فضال عن اختالؼ اؼبشكالت التنموية الغربية

ـ صناعيا وعلميا وتكنولوجيا فبا يكشف عن أزمة تعاين منها حبوث اإلعالـ اجملتمعات عن تلك اليت تواجو ؾبتمعات الشماؿ اؼبتقد
 يف الدوؿ النامية، وتتواصل حلقاهتا منذ الستينات إىل اآلف: 

 (3) النامية: الدولالبحوث اإلعالمية في  سمات-1
يف الدوؿ النامية إطار اؼبسلمات التقليدية اليت تطرحها اؼبدرسة األمريكية مثل  ال تتجاوز البحوث اإلعالمية - أ

 احملاكاة والتقليد وتغيًن االذباه والقدرة الذاتية على النمو وخصوصا يف حبوث اإلعالـ والتنمية.
لقضية التنمية خذ النموذج الغريب للتحديث فبا يعكس فهما جزئيا مشوىا أتنتمي أغلب البحوث إىل الرؤية اليت ت - ب

 ودور اإلعالـ يف التغًن االجتماعي والثقايف يف العامل اعبنويب.
 تتجاىل ىذه البحوث النظم االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمعات النامية - ت
 تركز ىذه البحوث على األفراد وتتجاىل الوحدات االجتماعية. - ث
 ة وعلى األخص ربليل اؼبضموف.ىذه البحوث على اؼبداخل الوظيفية وأساليب التحليل الكمي تركز - ج
 أسباب أزمة بحوث اإلعالم واالتصال: -2

وتتجلى أسباب أزمة حبوث اإلعالمية واالتصالية على الصعيد األدائي يف ؾبايل السياسات واؼبمارسات اإلعالمية عاؼبياً 
وتعزى أساسًا إىل أسباب عدة أبرزىا عدـ التوازف يف انسياب اؼبعلومات من الشماؿ إىل اعبنوب، ورسوخ االذباه الرأسي  ،وؿبلياً 

                                                           
 ،20/12/2004 ،15223العدد اغبياة، ؾبلة ، "فجوة العقل اإلعالمي"عواطف عبد الرضباف، – (1)

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/12/28.html:22/09/2015،تاريخ الزيارة. 
 .مرجع سابق، " االنسانية العلوم ثقافة :قـــراءات " ،ضاوي رضواف –( 2)
 .151، مرجع سابق، صالنظرية النقدية في بحوث اإلعالمعواطف عبد الرضباف،  –( 3)

http://ribatalkoutoub.com/?author=83
http://ribatalkoutoub.com/?cat=55
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اؼبهيمنة على التكنولوجيا اؼبتقدمة واؼبعرفة والرتاث األحادي اعبانب لإلعالـ من أعلى إىل أسفل من اؼبراكز الدولية يف الشماؿ 
 .ر يف اعبنوب ومن اغبكومات إىل األفراد والشعوب، ومن الثقافة الغربية اؼبسيطرة إىل الثقافات التابعةاإلعالمي إىل األطراؼ األفق

ففي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية، ويف إطار احملاوالت اؼبستمرة اليت تقودىا القوى اؼبتحكمة يف السوؽ العاؼبية من أجل 
اؼبنظومة اغبضارية اليت كانت ربتفظ باستقالؿ نسيب خارج دوائر السوؽ العاؼبية عوؼبة الثقافة والتعليم والدين وسائر مكونات 

وقيمها، ويف ظل اؽبيمنة السياسية واالقتصادية للمؤسسات اؼبالية الدولية والشركات اؼبتعددة اعبنسية والدوؿ الثماين الكبار بزعامة 
مل تعد تكنولوجيا االتصاؿ واؼبعلومات  .تربز فجوة العقل اإلعالمي ،الواليات اؼبتحدة, ويف ظل الصراع الثقايف والتحديات اغبضارية

تشغل موقعًا مركزيًا فحسب يف شبكة اإلنتاج, بل أصبحت تشغل موقع القلب يف اسرتاتيجية إعادة تشكيل منظومة العالقات 
خصوصاً  ،وعلى اؼبستوى الثقايف بإعالء شأف الثقافة الغربية ،الدولية؛ على اؼبستوى السياسي بالرتويج ؼبا يسمى بػ"الشرعية الدولية"

كية منها وهتميش ثقافات اعبنوب. وعلى اؼبستوى االتصايل بالرتويج ؼبا يسمى بػ"القرية االتصالية العاؼبية" متساىاًل عن ريالطبعة األم
امل مشااًل وجنوباً، سواء سبثل ذلك يف تكنولوجيا عمد حياؿ التفاوت اغباد بٌن معدالت التطور اإلعالمي واالتصايل بٌن أجزاء الع

  (1)االتصاؿ أـ يف اإلشباع اإلعالمي. 
 (2) :وعند ؿباولة تفسًن أسباب أزمة البحوث اإلعالمية واالتصالية تربز أمامنا اغبقائق التالية

ؾباالت السياسة واالقتصاد  ساسية اليت تربز عالقة العمليات االتصالية بالواقع اجملتمعي يفعدـ القياـ بالبحوث األ -1
 واالجتماع والتعليم والثقافة يف اجملتمعات النامية.

عدـ الربط بٌن الدراسات اإلمبًنيقية واإلطار النظري الذي يفسر أسباب الظواىر اإلعالمية من خالؿ إبراز  -2
 عالقتها بالظواىر االجتماعية والثقافية.

 جتماعية والتارخيية العامة للمجتمع.إجراء البحوث اإلعالمية خارج إطار النظرية اال -3
من خالؿ ذلك تتجلى لنا أبعاد الوظيفة االجتماعية والثقافية اؼبنوطة بالبحوث اإلعالمية للقياـ بأدوارىا يف إثراء اؼبعرفة 

إذا كاف على علـو و  العلمية يف ؾباؿ العلـو االجتماعية واإلنسانية أوال، مث النهوض باإلعالـ كمهنة وكحقل علمي متخصص ثانيا.
اؼبتمثل  حسب الباحثة عواطف عبد الرضباف ف تنهض دبهامها فإف الضرورة تستلـز إعادة تنظيم بيتو من الداخلأ اإلعالـ واالتصاؿ

 (3) يف:
االىتماـ بإرساء بنية حبثية تقـو على نظاـ متكامل ومتسق يضم ؾبموعة من الفرضيات واألفكار واؼبناىج وأدوات التحليل 

لية بالظواىر اإلعالمية يف سياقها اجملتمعي والتارخيي. ولتحقيق ذلك اؽبدؼ تربز ؾبموعة من ات الربىنة ترتبط بصورة جدوأدو 
:  الشروط العلمية اليت تستلـز

 تعددية اؼبداخل اؼبنهجية وتنوع األدوات البحثية. - أ

                                                           
 .مرجع سابق، العقل اإلعالمي" "فجوةعواطف عبد الرضباف، –( 1)
 .153-152، مرجع سابق، صالنظرية النقدية في بحوث اإلعالمعواطف عبد الرضباف،  –( 2)
 .153اؼبرجع نفسو، ص –( 3)
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من البحوث اإلعالمية اليت أجريت يف سياقات اجتماعية  وضع الفروض بعيدا عن اؼبسلمات التقليدية اؼبستقاة - ب
 وتارخيية أجنبية.

 مراعاة دراسة السياسات اإلعالمية يف ضوء السياسات الثقافية والتعليمية والسياسية واالقتصادية  - ت
  السياؽ العاـ الذي تعمل يف ظلو وسائل اإلعالـ. ةمراعا - ث

 
 سالميةوالعلوم اإلتكامل علوم اإلعالم واالتصال تجليات : خامسا

، وال يصح النظر إىل عناصره بشكل ؾبزأ، ومن مث فالتعرؼ «وجداف»و« روح»و« عقل»و« جسم» من اإلنسافيتكوف 
على اغبقيقة اإلنسانية ال ديكن أف يتّم دوف استحضار تلك اؼبكّونات صبيعاً، كما أّف النمو اإلنساين ال يتم إال من خالؿ منو تلك 

ة التعامػل مع اؼبعرفة عػلى كبو متكامل، لذلك البّد من ىذا اؼبعتػقد عند العناصر بشكل متكامل، وىذا مطلب يقود تربوياً إىل ضرور 
 . مقاربة ـبتلف الظواىر اإلنسانية والكونية للوصوؿ إىل فهم أكثر مشولية ودقة

يشكل كتاب "منهجية التكامل اؼبعريف: مقدمات يف اؼبنهجية اإلسالمية" الذي ألفو الدكتور فتحي حسن ملكاوي، و 
بيستيمولوجية إشاريع الفكرية التأصيلية واؼبعرفية، وتتجلى قيمة ىذا اؼبؤلف، يف كونو يتناوؿ قضية إشكالية، ذات أبعاد واحدا من اؼب

ومعرفية، حيث أف الكثًن من الدراسات واألحباث الصادرة مؤخرا، من طرؼ مفكرين وباحثٌن كبار، بدأت تطرح إشكالية التكامل 
، سواء على ا ؼبستوى النظري أو اؼبستوى التطبيقي، فالتقرير العاؼبي للعلـو االجتماعية، الصادر عن منظمة اؼبعريف بٌن العلـو

، ربدث يف إحدى توصياتو، عن ما ظباه ب "موجة ما بعد التخصصات" واؼبعنوف ب "تقاسم اؼبعرفة" 2010اليونسكو سنة 
"واليت تقتضي هنج مقاربة جديدة ومبدعة، تستحضر صبيع التخصصات، سواء منها يف حقل العلـو البحثة أوالطبيعية أو يف العلـو 

 (1) .اإلنسانية
التخصصات فحسب، بل إنو يطرح قضية  الكتاب ال يستحضر ىذا التكامل اؼبعريف يف بعده الدؾبي بٌن ىذا بيد أف

ف يقتحم عقبة أحياوؿ  ذبديدية يف العقل اؼبعريف اإلسالمي، وذلك بالنظر إىل الطموح الذي يرنو إليو صاحب اؼبشروع، "فاؼبؤلف،
وؼبمارسة ىذه  التأليف يف ىذا اؼبوضوع، ليبين برناؾبا للتمكٌن للوعي بعلم اؼبنهجية، وللتدريب على التفكًن والبحث يف قضاياىا،

 اؼبنهجية يف التعامل الرشيد مع مسائل العلم واؼبعرفة يف اجملاالت اؼبعرفية اؼبختلفة، فهما وتوظيفا وتطبيقا".
بيستيمولوجية اليت إلاولعل اؼبؤلف؛ حينما أراد اقتحاـ ىذا اجملاؿ، فإمنا كاف يستحضر من بٌن ما يستحضر، اإلشكالية  

ث أف عهد اغبداثة؛ وإف كاف ناجحا يف ربقيق وعوده يف زيادة اؼبعرفة والتقدـ يف متطلبات اغبياة يتخبط فيها العلم اؼبعاصر؛ حي
م اؼبادية اػبارجية، فإنو باؼبقابل خلف آثارا سلبية يف عدة ؾباالت، ومن بينها اجملاؿ اؼبعريف والعلمي، حيث  أف تغًن الرباديغم اغباك

، يف اذباه التجزئة اؼبستمرة للمعر  فة، واإلغراؽ يف التخصصات الدقيقة، " ولد أنظمة تربوية تبحر يف أجزاء اغبقيقة اؼبختزلة؛ للعلـو
والراىنة؛ واؼبباشرة؛ لكنها مفتقدة للوحدة التارخيية للصورة الكبًنة الكلية" ولعل القولة اليت استلهمها اؼبؤلف من أحد 

                                                           
، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، ط: األوىل، "قراءة في كتاب: منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية اإلسالمية"فتحي حسن ملكاوي،  -( 1)

 10/8/2012، 2012الرباط، اؼبملكة اؼبغربية، 
 http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=145 : 25/07/2015، تاريخ الزيارة. 
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يف الوقت الذي أصبحنا "عريف اؼبتسم بالتجزيئية اؼبعرفية، واليت تقوؿ: بيستيمولوجيٌن اؼبعاصرين "أوتيكي" تعرب عن ىذا الواقع اؼبإلا
فيو أناسا نعرؼ أكثر فأكثر عن األشياء األقل فاألقل، فإننا يف الوقت نفسو لألسف أصبحنا أناسا نعرؼ  أقل فأقل عن األكثر 

 (1) ."فاألكثر

التصدي ؽبذه اإلشكالية وتفكيكها يف اذباىٌن مرتابطٌن، األوؿ يتعلق نبضو دبا  () كلشين مهديالباحث حاوؿ وقد  
 (2) .يسمى الطابع التجريدي واغبيادي للعلم، والثاين يتعلق بالكشف عن طبيعة رؤية اإلسالـ التكاملية إىل العلم

التأكيد واإلصرار على أف العلم اغبديث ليست لو ىوية متجردة وحيادية  كلشين مهديحاوؿ الدكتور  االتجاه األول:
 باؼبطلق وبشكل تاـ، وإمنا يتأثر بالعصبيات والتحيزات الفلسفية والدينية، باألنساؽ القيمية وفرضيات اؼبيتافيزيقيا. ويعترب أف الذين

ما ترتكو  -حسب قولو-لى شؤوف العلم. وقد فات ىؤالء ال يُقروف هبذه اغبقيقة فإهنم ال ديتلكوف خربة واطِّالعًا كافيٌن ع
 .ومعطيات التجربةاأليديولوجيا واالذباىات الفلسفية من أثار يف نظريات العلم 

الكشف عن طبيعة رؤية اإلسالـ إىل العلم، وكيف أف ىذه الرؤية ال تفصل بٌن  كلشين مهديعمل  االتجاه الثاني:
 .الدين والعلم أو بٌن األخالؽ والعلم، وتربط بٌن ـبتلف العلـو بطريقة تكاملية تستند إىل رؤية كونية توحيدية إىل العامل

 (3) :يةىذا اؼبوقف يف العناصر التالكلشين من مهدي   الباحثلخص رؤية تو 
سعة العلم يف اإلسالـ، وفيو يؤكد كلشين على أف العلم الذي يعنيو اإلسالـ واسع ال حدَّ لو، وال يضع اإلسالـ حدوداً للعلم،  -1

 .لكنو يدعو اؼبسلمٌن إىل البحث عن العلـو اؼبفيدة والنافعة فقط
ي ديتاز برؤية مشولية، فهو ال يفصل بٌن اؼبعرفتٌن زبطئة تقسيم العلـو إىل دينية وغًن دينية، وفيو يرى ا كلشين أف اؼبنهج اإلسالم -2

العلمية والدينية، فسائر العلـو اليت تنطوي على منافع وفوائد معتدٍّ هبا، ديكن اعتبارىا معارؼ دينية، وبالتايل فإف تقسيم العلـو 
 .واؼبعارؼ إىل دينية وغًن دينية ال يستند إىل أساس سليم

، وفي -3 ، وذلك لتقدًن الربط بٌن ـبتلف العلـو و يعتقد كلشين أف علماء اؼبسلمٌن كاف سعيهم دائمًا إىل الربط بٌن ـبتلف العلـو
 .مفهـو منسجم عن الطبيعة

والعلـو الدينية، قضية ذات خصوصية إسالمية يف اؼبقاـ األوؿ، لكوهنا تطرح أمامنا أبعاد  اإلعالــ و تبدو العالقة بٌن عل
علـو اإلعالـ وعلـو الشريعة على السواء. فطالب  اإلعالـ واالتصاؿف اؼبسلموف اؼبعاصروف، يف علـو األزمة اليت يعاين منها الباحثو 

ف دراستهم األكادديية جيدوف أنفسهم أماـ إشكالية خطًنة، تتعلق بقبوؽبم اؼببادئ العلمية اغبديثة القائمة ؤو عندما يبدواالتصاؿ 
على التجربة التارخيية الغربية، واليت تأسست على افرتاض أساسي مؤداه: أف شبة تعارض بٌن العلم والدين، حيث يرتبط العلم باليقٌن 

                                                           
 اؼبرجع نفسو. –( 1)

() - سفة : دكتوراه يف الفيزياء من جامعة بركلي بالواليات اؼبتحدة األمريكية، وىو أستاذ الفيزياء جبامعة شريف التقنية بطهراف، ورئيس قسم فلمهدي كلشين
 .م والدينعلالعلم يف اعبامعة نفسها، ويرأس حاليِّا مركز دراسات العلـو اإلنسانية واألحباث الثقافية، حصل على جائزة سببلتوف يف ؾباؿ دراسات ال

، 2009، خريف 65ؾبلة الكلمة: العدد "التكامل المعرفي بين العلوم في رؤية علماء الطبيعيات المسلمين المعاصرين"،، زكي اؼبيالد -( 2)
http://www.kalema.net/v1/?rpt=915&art 15/09/2015، تاريخ الزيارة. 

أكتوبر  9 - 7الخرطوم: بين  -، " نحو نسق فكري إسالمي" ، مؤتمر التكامل المعرفي الحلقة الدراسية اإلقليمية، السودان حسٌن زين الدين -( 3)
 .  13/08/2015، تاريخ الزيارة http://www.kalema.net/v1/?rpt=943&art، 2010، شتاء 66ؾبلة الكلمة: العددم، 2009

http://www.kalema.net/v1/?wri&cv=91
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حائرًا بٌن قبوؿ ىذه علـو اإلعالـ واالتصاؿ ـ و باليقٌن الوجداين، ومن مث يقف الدارس لعلالعقلي يف ظنهم، بينما يرتبط الدين 
اؼببادئ، وبٌن اؼببادئ اإلسالمية اليت ال ترى أي تناقض بٌن العقل والوحي. وىنا تبدو اإلشكالية اعبوىرية؛ كيف يالئم الباحث بٌن 

منهجية علمية ترفض اؼبصادر اؼبعرفية الدينية وال تعرتؼ إال باؼبنهج العلمي  ما تطرحو النظريات من أفكار ورؤى، وما تستند إليو من
الكربى، وتقـو على  اإلعالمية واالتصاليةالتجرييب اغبسي، وبٌن ما يؤمن بو من أفكار دينية تتناقض يف جوىرىا مع النظريات 

 اقعية واغبسية. منهجية ـبتلفة تعتمد الوحي مصدرًا معرفيًا جبانب اؼبعرفة التجريبية الو 
وعلـو الشريعة يف ؾبتمعاتنا اإلسالمية، الذين يدرسوف ضمن النسق  اإلعالـ واالتصاؿـ و إف ىذه األزمة اليت تواجو طالب عل     

، وىذه الرؤية معلومةاألكادديي اغبديث، قد تنامت يف سياؽ رؤية علمانية فُرضت على الساحة العلمية يف ظروؼ تارخيية وعلمية 
ف العلـو االجتماعية واإلنسانية دبناىجها وآلياهتا جيب أف تظل مستقلة عن الدين، لكوهنا وليدة التفكًن العقلي احملض، وال ادعت أ

ينبغي أف تتطور إال يف ىذا اإلطار العلمي العقالين، حّت تستطيع أف تستجيب للمطالب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
زماف دوف تقيد بنصوص دينية ثابت. ونتيجة ؽبذه االفرتاضات مت إقصاء علـو الشريعة عن العلـو للمجتمع يف ـبتلف الظروؼ واأل

االجتماعية، بل عن الواقع االجتماعي اؼبعاصر، حّت كادت تتحوؿ إىل علـو تراثية ال صلة ؽبا بعصرنا الراىن وواقعنا اغبي، لوال 
على أساس أف  ىل تضييق الفجوة بٌن الفكر الديين والفكر االجتماعيجهود بعض علماء الدين اؼبتفتحٌن الذين سعوا دائمًا إ

 . الظاىرة االتصالية  ىي ظاىرة اجتماعية 

وللوصوؿ إىل حلوؿ ؾبدية ؽبذه األزمة، ينبغي أف نكوف على وعي تاـ بأف علـو الشريعة اليت نسجت حوؿ الوحي اإلؽبي 
وحاوؿ واضعوىا تقدًن تفسًن دقيق ؼبراد اهلل من وحيو الكرًن، جيب أف تتطور  -من فقو وتفسًن ولغة وأصوؿ وعقيدة وكالـ وسواه

ية ألهنا غًن أزلية وال كاملة بتاتًا، وقد اكتنفها وال يزاؿ يكتنفها قدٌر غًن يسًن من النقص والقصور، تأكيًدا على كوهنا إنتاجاٍت بشر 
نقص والقصور، ولذلك، فإهنا كانت وال تزاؿ تشهد يوًما بعد ومعارؼ إنسانية غًن معصومة بأي حاؿ من األحواؿ عن اػبطأ وال

 .العريض يـو اؼبزيد من اؼبراجعة والتحقيق والتصحيح والتكميل والتجديد على أيدي علماء األمة ومفكريها عرب التاريخ اإلسالمي
(1) 

من حيث اؼبنهج واؼبوضوع  اإلنسانيةو  جيدًا أف ربقيق التكامل بٌن علـو الشريعة والعلـو االجتماعية يُدرؾ أف كما ينبغي
والفلسفة، بات ديثل ضرورة قصوى، ومن اعبدير باؼبالحظة أف شبة علماء وباحثٌن قد تنبهوا ؽبذا األمر، ومن مث برزت ؿباوالت 
عديدة لتطوير رؤى علمية تكشف عن كيفية ربقيق ىذا التكامل، على أساس أف ىذا التكامل يرمي إىل زبفيف حالة التشتت 

ذي يعيش فيو الواقع اإلسالمي اؼبعاصر نتيجة الفصاـ بٌن علـو الدين وعلـو الدنيا، باعتبار أف ىذا التكامل سيحوؿ دوف اؼبرجعي ال
 .تعميق حالة الغياب واالنسحاب اغبضاري الذي تعيش فيو أمتنا منذ أمد طويل نتيجة فصل أبنائها بٌن شؤوف دينها وشؤوف دنياىا

(2) 

                                                           
، اؼبعد العاؼبي للفكر بين علوم الشريعة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والكونية :دورة، " العالقة بين علم االجتماع والعلوم الدينية "  ،حناف عبد اجمليد -( 1)

 2012،يونيو 19اإلسالمي،
http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=88 تاريخ الزيارة ،

22/08/2015. 
 اؼبرجع نفسو. –( 2)
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  االنبعاثإمكانية  : سالميةعلوم االعالم واالتصال والعلوم اإل تكامل -1
يشكك آخروف يف عالقة الدين بعلـو اإلعالـ واالتصاؿ إف علًما أو عماًل. فاؼبنتسبوف)األكاددييوف واؼبثقفوف(  ؽبذه العلـو 
يروف أف ىذه العلـو  تدرس ما ىو كائن وتنطلق من الواقع، وأف الدين يقدـ "ما جيب أف يكوف"، ومن مث فاؼبساراف ال يتقاطعاف. 

ىي مرتع اػبالفات  الـ واالتصاؿععلـو اإلاإلديانيات اليقينية فقط، بينما  ـبتًصا بالغيوب واآلخرة و وبعضهم يغايل فيجعل الدين
ىد اؼبلموس والدنيا. فالطبيعتاف غًن متسقتٌن. والسؤاؿ الذي يطرحو ىذا اعبدؿ ىو سؤاؿ اشعامل اؼبالواؼبتغًنات، وىي قلب  شكوال

 ال سبتزج دبيداف االعالـ واالتصاؿ بوصفو واحًدا من ميادين اغبياة اإلنسانية؟"الدين"، وخاصة اإلسالـ، وىل طبيعتو حًقا 
على أف ىذه القضية باذباىها إىل اغبسم، ولن نقف عند ىذه األسئلة اليت أشبعت جوابًا بل تفنيًدا ؼبنطق  قد مت التأكيدو 

ختلفة، ونفعيتها بل ضرورهتا بالنسبة إىل اإلسالـ السؤاؿ نفسو. واغبسم ىنا باذباه تأكيد ىذه العالقة بتنويعاهتا وصورىا اؼب
الفهم الدقيق والعلمي لطبيعة اإلسالـ وربريره من تكلفات األيديولوجيات، وأف الفهم اؼبتجرد واؼبتعمق للحياة وتنقيتو  معواؼبسلمٌن. 

ات يف ضوء اغبضور الطبيعي للدين من أساطًن اآلخرين، من شأف ىذا أف جيلي التصور الصحيح لدور االعالـ واالتصاؿ يف اجملتمع
 عالميٌناإليكوف اإلشكاؿ بٌن االعالـ واقًعا والدين علًما أو عماًل، فال شك أف شبة عالقة وإف تأثرت باذباىات  فحٌن والتدين.

ال وعًيا -غًن اؼبتدين  عالمياإلو واؼبتدينٌن. فرجل االعالـ  اؼبتدين فكرًا وسلوًكا يصل بينهما حبكم اتصاؽبما يف نفسو: عقلو وعملو. 
 عالميوفاإلومن مث فاؼبتدينوف   ال وعًيا وال سعًيا، كالمها يفصالف حبكم حاؿ كل منهما. إعالميااؼبغيب كما اؼبتدين   -وال سعًيا

ذىاهنم حيسموف أمرىم، ويتوجو سؤاؽبم إىل: كيفية ترتيب ىذه العالقة )بٌن فهمهم للدين وفهمهم أو عملهم اإلعالمي( ترتيبها يف أ
بطريقة علمية فبنهجة، قبل تفعيلها يف حياهتم العملية أيضا بطريقة واعية منظمة. يف اغبالٌن ىناؾ عوز إىل الطريقة العلمية اؼبمنهجة 

 (1) سواء ؼبعمار العقل، أو لرشاد العمل.
 تقاطع بعد نشأهتا كانت أف من انطالقا هبا، خاصة ىوية عن ؽبا تبحث اليت اعبديدة العلـو من واالتصاؿ اإلعالـ علـو إف

فلو عدنا إىل اؼبؤسسٌن األوائل ؽبذا التخصص فنجدىم من  ..النفس وعلم والفلسفة االجتماع، وعلم السياسية كالعلـو علـو عدة
من علم النفس االجتماعي، و  "لوين"من علم االجتماع،  "الزرسفيلد"من العلـو السياسية،  "السويل"حقوؿ معرفية أخرى: 

   ...يف ؾباؿ الزراعة "إدوارد برناي"من النقد األديب، و  "ماكلوىاف"من علم النفس، و "ىوفلند"
 إىل استند ما ومنها عامة بصفة االجتماعي الفكر إىل مستندا كاف ما منها ت،اعدة تنظًن  شهد ىذه العلـو  أف إال

 ومنها ما ، macro levelالكلي مستواىا على االتصاليةرة بالظاى أصحاهبا اشتغل ما منها و خاص اإلعالمية بشكل اؼبمارسة
 micro level. (2)الضيقة مستوياهتا إىل االتصالية العملية إىل نظرهتم أصحاهبا جزأّ 

                                                           
، اؼبعد العاؼبي للفكر دورة بين علوم الشريعة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والكونية، "العلوم السياسية" ومنهجية البحث فيها!"مدحت ماىر الليثي،   -( 1)

 2012،يونيو 19اإلسالمي،
http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=88 تاريخ الزيارة ،

22/08/2015. 
  .124 ص ، 2009دمشق، الفكر، دار ، االتصال علم في البحث اتجاىات :عوض بابكر ؿبمد و قلندر ؿبمد ؿبمود -( 2)
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 " فن الكذب"  كما يقوؿ آخروف  اإلعالـ مرادؼ للرقص والغناء والتسلية والعبث، أو فأاستقر يف األذىاف على وقد 
 تزؿخي ، حيثيغلب عليها الطابع االنفعايل )ردود أفعاؿ سريعة( بقدر ما ىي عبارة عن نقد اختزايلوىذه األطروحة بقدر ما 

وطبعا ىذه  فتحصل الغفلة عن التعدد والتنوع والتطور اؼبذىل يف ؾباؿ اإلعالـ وفنونو ونظرياتو.  ربت مفهـو "سليب"  اإلعالـ كلو
اإلعالـ فقط، فقد عاىن علم النفس ىو أيضا من تلك األطروحة اليت زبتزلو يف " حكاـ اؼبسبقة مل يعاف منها االطروحات أو األ

" دوركاًن واالنتحار".بينما ىناؾ مدارس فرعية عدة حّت يف إطار الفرويدية    عندما كاف خيتزؿ يف  فرويد واعبنس"، وعلم االجتماع
     (1) زبصصا.50 نفسها. كما أف زبصصات علم االجتماع يف الغرب وحده قد وصلت إىل 

 والبعد المتكامل للظاىرة االتصالية   عالمإلفي انظرية الحتمية القيمية  -2
اغبتمية القيمية يف دراسات االتصاؿ ؾبهود فكري أكادديي يتبناه عدد من األكادميٌن اؼبهمومٌن باغرتاب علـو تعد 

الربوفيسور عبد الرضباف عزي، ومفكر اتصايل جزائري ،  ومن بينهم .االتصاؿ وغًنه من العلـو االجتماعية عن واقع وبيئة اؼبنطقة
 .أستاذ جبامعة الشارقة حاليا وكاف أستاذا باعبامعة اإلسالمية العاؼبية دباليزيا

االتصايل بالقيم البيئية اليت ذبري فيها معاعبة القضايا االتصالية...يف اذباه ربط  ربط الفكر الفلسفيعلى الفكرة تقـو و 
الفكر االتصايل دعوة قابلة للتجريح...ويصبح universality   وتصبح أي دعوة للحديث عن عمومية  .بالبيئة البحث والتنظًن

واستعماؽبا اؼبطلق لتفسًن كل حالة، يف كل موضوع وبيئة، أمر فيو كثًن من ضعف الوعي  التطبيق اغبريف للنظريات االتصالية اغبالية
 (2) .أو غياب اإلدراؾ خبصوصية البيئة وقيمها االجتماعية

 :لدى مؤسس النظرية  اإلعالميمرجعية الفكر  - أ
مية اؼبعاصرة و كنقد عالاإلحباث األيف ؾباؿ  -إسالميةكمسامهة عربية -جاءت نظرية اؼبفكر اعبزائري "عبد الرضبن عزي" 

ت العربية اليت اقتصرت على إسقاط النظريات الغربية على خصوصية اجملتمع احمللي، أو يف إعادة قراءة الرتاث فيما الوثورة على احملاو 
 ي عبد الرضبافّعز  ظهر اؼبفكر و اؼبنظر ّ مود اعب بكثًنمن  كادديي الذي اتسماأل مي". يف ظل ىذا الواقعسالإلـ اعالإليسمى "با

ـ ، دبجموعة من الدراسات العلمية التجريبية العاإلتصاؿ و الية يف ؾبايل االمساإل -حباث العربيةاأليف هنر  راكدةاؼبياه ال ؾليحر 
نظرية صيلة واؼبرتابطة. أما الرابط بينها فهي أهنا كانت تستند إىل متغًن رئيسي واحد ىي القيم اليت مصدرىا الدين؛ ما أنتج األو 

 (3) . ـعالإلا نظرية اغبتمية القيمية يف  تصاؿ ىي:ـ واالعالإلجديدة يف علـو ا

                                                           
، السنة األوىل، اعبامعة اإلسالمية العاؼبية، ماليزيا، 2، ؾبلة التجديد ، العدد "نحو تكامل العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية "عبد الرضباف عزي ، –( 1)

 .81-55، ص1997يونيو
، جامعة  "والمجتمع نموذجامقرر االتصال  الحتمية القيمية في طرح النماذج التطبيقية: التكامل المعرفي وتوطين العلوم الحديثة: " ،ؿبمود قالندر –( 2)

، https://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory/tawtin د.ت، ،اغبتمية القيمية يف اإلعالـ موقع نظرية البحرين،
 23/09/2015تاريخ الزيارة:

 .1ـ ، ص2005اعبزائر -، دار اؽبدى، عٌن ميلةاإلعالم والقيم: قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي ،نصًن بوعلي –( 3)
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ذبدر اإلشارة إىل أف نظرية اغبتمية القيمية يف اإلعالـ ليست ىي ما اصطلح على تسميتو "نظرية اإلعالـ اإلسالمي" 
أف الفرؽ بٌن  كرتوين اػباص بولياؼبوقع اإل حيث يرى عبد الرضبن عزي يف معرض إجابتو عن أحد األسئلة اؼبوجهة إليو على

 (1) :االذباىٌن يكمن
يف اؼبنهجية، فاإلعالـ اإلسالمي يقـو على سرد النصوص بذاهتا دوف إتباع منهجية ؿبددة يف قراءة النص أو ربطو : أوال

مسدود، حيث مل ينتج نصا معرفيا بارزا، بواقع الظاىرة اإلعالمية اؼبعاصرة، وكاف ذلك عامال يف وصوؿ ىذا الطرح إىل طريق شبو 
وإمنا توقف عند باب الوعي باؼبشكلة. أما اغبتمية القيمية يف اإلعالـ فتوظف عدد من األدوات اؼبنهجية اليت ولدهتا النظريات 

عالمية القائمة يف االجتماعية واالتصالية اغبديثة يف الغرب، فهي تسعى إىل التجديد يف قراءة النصوص وربط ذلك بواقع الظاىرة اإل
 .اؼبنطقة العربية واإلسالمية

أف تقليد اإلعالـ اإلسالمي يكاد يقصي التجربة الغربية )األكادديية أو اؼبمارسة يف اؼبيداف(، أما اغبتمية القيمية فهي تتفاعل : ثانيا
وينافس النظريات القائمة؛ أي أهنا تسعى مع اؼبعرفة اإلعالمية الغربية بشقيها ورباوؿ أف تطرح نفسها بوصفها صوت آخر يتعايش 

 .إىل ذباوز صفة احمللية إىل إجياد مكاف ؽبا يف الرتاث اؼبعريف األكادديي السائد لدينا ويف الغرب
متأثر عن وعي أو غًن وعي خبلفيتو وذبربتو وؾبموعة من  -كما أشار عبد الرضبن عزي نفسو-شك أف كل باحث  الو 

لذلك فإف فكر الربوفيسور عزي مل يكن لينفصل عن البيئة اليت نشأ وترعرع فيها فقد  (2)،اؼبؤثرات الثقافية اؼبتعددة كاؼبكاف والزماف 
. كما أف إقامتو بأمريكا بعض (اأؼبازيغية الواقعة شرؽ اعبزائر) مفعمة بالتعاليم الدينية وحفظ القرآفف الذكر أنو فطم يف بيئة بين ورتي

تصاؿ اال يدخل إىل ؾباؿ التنظًن يف -كما اعرتؼ بذلك ىو نفسو-الوقت واحتكاكو اؼبباشر مع أتباع ـبتلف النظريات جعلو 
نية أو واقعية اللك أمرا عاديا إذا اعتربنا أف اؼبنهجية تولد أدوات أو طريقة عقربت تأثًن بعض أدوات اؼبنهجية الغربية. وقد رأى أف ذ

دوات من األوقد مكنتو تلك  (3).، أي ؿبايدا نسبيا مستقال االؾب دوات سبلك األيف الوصوؿ إىل ؾبموعة من اغبقائق النسبية. ف
  .النظر إىل الذات والثقافة من زاوية نبش يف الرتاث

 (4) :رئيسية مكّونات أربعة النظرية ؽبذه الفكري النسق يف تنصهر
  واإلسالمي؛ الرتاث العريب -1
  واإلعالـ؛ االتصاؿ ابستيمولوجيا   -2
 البنيوية، اؼبدرسة :التالية االجتماعية باؼبدارس متمثالً  العشرين القرف يف الغريب اؼبعاصر واالجتماعي الفلسفي الفكر   -3

  النقدية؛ التأويلية واؼبدرسة الرمزية، التفاعالت ومدرسة واؼبدرسة الظاىراتية،

                                                           
  http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheoryالرجوع إىل اؼبوقع : –( 1)
،مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت، 28، سلسلة كتب اؼبستقبل العريبدراسات في نظرية االتصال: نحو فكر عالمي متميزعبد الرضباف عزي ،  –( 2)

 .08ص 2003
 .08اؼبرجع نفسو ، ص –( 3)
 ،مركز دراسات الوحدة العربيةؾبلة اؼبستقبل العريب، ، "نقدية مقاربة :عزي الرحمن عبد اإلعالم: عند في القيمية الحتمية نظرية مفاىيم" ، بوعلي نصًن –( 4)

تاريخ الزيارة  ،.www.caus.org.lb/.../mustaqbal_422_nasir_bou_ali.pdf 2014أفريل  ،36، السنة 422،العدد
13/07/2015.  
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 الشيخ مذكرات يف القيمي والتواصل نيب، بن ؼبالك اغبضاري الفكر يف اغبفريات بعض خالؿ القيمي من اإلعالمي الفكر   -4
 .النورسية النورانية الرؤية يف اإلعالمية واألخالقيات الورتالين اغبسٌن سيدي

 الرضبن عبد عند للنص فكرية مرجعية ؾبموعها يف تشكل الدين، ومعرفة أخرى فروع معرفية إىل باإلضافة األربعة، اؼبكّونات وىذه
 تكن مل ما يكوف  مبتوراً  عزي الرضبن عبد عند اإلعالمية الظاىرة فهم إفف،  لذلك .اإلعالمية للظاىرة طرحو وتصوغ إشكالية عزي
 عبد فمفاىيم .متنّوعة وىي موارد التأسيس على األقل، على االّطالع، دبعىن أي نظريتو، فهمو أو دبرتكزات متمكِّنة معرفة ىناؾ

 العاـ الرأي اإلعالمي ومفهـو كاؼبخياؿ) تراثي فلسفي بلباس مفاىيم ىي فأحياناً  .إليو ينتمي الذي النسق عزي  وليدة الرضبن
،  واالتصاؿ اإلعالـ حقل يف متخصصة مفاىيم ، أو(اإلديانية والكتلة كاإلبالغ) القرآنية الداللة من مستّلة مفاىيم أو (والعصبية

 الفكرية الشخصيات بعض أطروحات من مشتقة مفاىيم أو ،( ...اػبدمات ؾبتمع اؼبعلومايت أو واجملتمع اعبماىًني كاجملتمع)
 مفاىيم آلية ضبط لكن ....(الرمزي اإلعالمي والرأظباؿ اإلعالمي واػبوؼ اإلعالمي واؼبكاف اإلعالمي الزمن) بن نيب كمالك

 السياقات ضمن واالتصالية اإلعالمية الظاىرة إىل معاعبة اؼبفاىيم ىذه تدفع اليت بالقيمة تتمثل اإلعالـ يف القيمية اغبتمية نظرية
 (1) .اإلعالمية الظاىرة ذبليات خالؿ من اؼبفاىيم ىذه ويفّسر ويقّيم يقيس اؼبعيار الذي ىي أو منها، القريبة اغبضارية

بن خلدوف، كما احيث يؤكد الباحث عبد الرضباف عزي ذلك قائال:" كتبت عن النظرية االجتماعية الغربية اغبديثة و 
والرتاب والزماف(، فأضفت يف  نسافاإلالرتابط البنيوي بٌن ) وإبرازمالك بن نيب يف دراسة "اؼبشكلة اغبضارية"  إسهاماتاستوقفتين 

 (2)األىلية القيمية" يف دراسة ؾبتمع عصر اؼبعلومات"."دراسة أخرى عامل اإلعالـ يف نظريتو وبنيت مفهـو 

أف عبد الرضبن عزي وجد يف مناىجهم ما   إالتصاؿ غًن واضحة االيف نظرية  األوائلورغم أف إسهامات العلماء اؼبسلمٌن 
 ، وحظيت نظرية كاف سندا أساسيا يف تطوير نظريتو

 الغربية النظريات يف النظري اػبلل زبطي حاولت أهنا حيث ،اإلعالمية األحباث يف بالغة أمهيةب القيمية غبتميةا
ك جزئية النتائج تكوف وبالتايل الواقع ىذا من جزء عن يعرّب  بل ىو كما الواقع عن يعرّب  ال وىذا احملسوس، اعبانب فقط تدرس ليتا

  ؿبدد عرب اإلعالـ وسائل أثر لدراسة النظرية األسس ربديد حاولت القيمية اغبتمية نظرية أف ما
 . بالقيم وارتباطها اإلعالمية الرسالة وىو واحد

الرتاث إىل حٌن، ومل يكن ىذا االنشغاؿ معرفيا بل  ؿ اىتمامو فيقوؿ:" لقد انشغلت هبمويؤكد اؼبفكر عبد الرضباف عزي ؾبا
منهجيا، وأعين بذلك أنين مل أكن أىتم باؼبسائل واإلشكاالت اليت تعامل معها العلماء والباحثوف اؼبسلموف األوائل، كابن طفيل 

يف دراسة الظواىر، وقد بدت يل مناىجهم متطورة  منا دبقاربتهم أي منهجيتهمإوابن خلدوف ، وبن القيم ومالك بن نيب...إخل، 

                                                           
 اؼبرجع السابق. نقدية، مقاربة :عزي الرحمن عبد اإلعالم: عند في القيمية الحتمية نظرية مفاىيم ، بوعلي نصًن –( 1)
 .11-106ص مرجع سابق،، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر عالمي متميزعبد الرضباف عزي ،  –( 2)
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، وذلك ما استكملُتو باؼبناىج الغربية اؼبعاصرة اليت ىي أكثر تطورا ليس يف اؼبقدمات النظرية، ولكن يف ولكنها ناقصة يف التفاصيل
  (1)أدوات التحليل ، وبتعبًن آخر ذبدين أمزج بٌن "العقلية الشرقية " و"اؼبنهجية الغربية".

 ،(2) بعاد اغبضارية" الفكر االجتماعي اؼبعاصر والظاىرة االتصالية :بعض األبيف كتابو اؼبعنوف  -جبالء–د برز ذلك وق
الواقع  بأربع نظريات اجتماعية غربية ىي التفاعلية الرمزية، الظاىرتية، البنيوية والنقدية ختم كتابو بفصل عنوف  ووالذي عرض في

متميز، فبا يدؿ على البعد التكاملي اؼبعريف لدى عبد الرضباف عزي و  عالميإواػبياؿ يف الثنائية اإلعالمية :كبو تأسيس فكر 
  اؼبرجعية التأصيلية لنظرية اغبتمية القيمية يف اإلعالـ.

 
 نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم : البارز فيالحضاري و المفاىيمي  المنهجيالتوجو   - ب

 اعبوىري اؽباجس ىذا جيد عزي الرضباف عبد اعبزائري اؼبفكر أحباث و دراسات يف اؼبتمعن و القارئ فإ
 . التقدـ ىلإ واجملتمع باإلنساف تدفع اليت الروحية و الثقافية للقيم حامال دائما االتصاؿ يكوف أف أي  " القيم ىي لرسالةا " اؼبركزي

اؼبتأمل لكتابات عبد الرضباف عزي اؼبختلفة حوؿ الظاىرة االتصالية يف التعرؼ على القاعدة القيمية الثابتة اليت لن يفشل 
نظرية اغبتمية القيمية، تغرؽ  فكارأعن  كتاباتو   معظمإف  ورؤاه حوؿ االتصاؿ "كظاىرة اجتماعية". تستند عليها ربليالتو وتفسًناتو

ذو االرتباط باالتصاؿ، بل إف بعضها  نسايننفسها يف العودة إىل اآليات القرآنية لتفسًن اؼبفاىيم وعناصر األفعاؿ والسلوؾ اإل
الية يعمل التفكًن، من ذلك مثال  تناولو ؼبوقع السمع يف الظاىرة االتص يستوجب التوقف والتأمل ألهنا بالفعل ذبعل القارئ

ومنهم من يستمعون  »باالستدالؿ باآلية الكردية باستلهاـ اآليات القرآنية اليت تناولت السمع ، مشًنا إىل سبيز السمع على البصر 
مشًنا إىل أف اآلية الكردية ربطت الصم بفقداف بالعقل ، والعمي يفقد البصر  (3)«تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلونإليك أفأنت 

  (4) اإلنساين. من السلوؾ االتصايل %45فحسب. كما يشًن إىل أف العلم اليـو أثبت أف السمع ديثل نسبة 
يعترب أف دراسة القيم ىو الدليل األقوى يف فهم الثقافة. فالبعد القيمي  عبد الرضباف عزي تبناهيإف اؼبنهج القيمي الذي 

ىو الثقافة )أي الرسالة(  يسعى إىل تأطًن الوضع انطالقا من اػبياؿ، فهو يدرس ماىو كائن بناء على ما ينبغي أف يكوف، فاألصل
ي ثقافة غًن واعية(...إف اؼبنهج الذي نستكن إليو وإمنا اجملتمع قد يضفي صيغة اجتماعية على الثقافة أو يتحرؾ بدوف ثقافة )أ

مالحظ مستقل ينطلق من الداخل ويكوف التدخل الذايت أساسي وىو ما ال يتفق بالطبع مع النظرة التقنية للبحث، وأف الباحث 

                                                           
" عودة إلى نظرية ،  www.arabmedia studiesمع عبد الرضباف عزي على موقع البوابة العربية لعلـو االتصاؿ حوار  ،السعيد بومعيزة  الرجوع إىل –( 1)

 -، دار إقرأ، قسنطينةقراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالمكتاب إعداد نصًن بوعلي وآخروف:   يف الحتمية القيمية اإلعالمية واستنطاق الصامت"،
  .200-177، ص2009اعبزائر، 

.  
 .1995، دار األمة ، اعبزائر،1، طالفكر االجتماعي المعاصر والظاىرة االتصالية :بعض االبعاد الحضاريةعبد الرضباف عزي ،  –( 2)
 . 42سورة يونس ، اآلية –( 3)
، قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم، يف نصًن بوعلي وآخروف، "الحتمية القيمية اإلعالمية :مقاربة أصيلة لعلوم االتصال"ؿبمود قلندر،  –( 4)

 .25-24، ص2009منشورات مكتبة إقرأ، قسنطينة ،
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أنو من خالؿ الفعل عن اؼبوضوع، إف البحث يف ربليلنا فعل قيمي...ألف اغبياة االجتماعية يف األصل تأسيس قيمي، يستتبع ذلك 
 (1) القيمي ديكننا ذبربة اغبياة االجتماعية بكيفية دالة.

رد ىذه النظرية دبجاؿ اشتغاؽبا والتساؤالت اليت على الباحث طرحها و االنطالؽ منها، فهي زبتلف عن  يبدو واضحا تف
مصدر القيم ىو الدين وليس اإلنساف، اف على الباحث االنطالؽ من القيم كمتغًن رئيسي ، على أف كل النظريات السابقة يف 

الذي ال يكوف مصدرا للقيم وإمنا أداة تتجسد فيو. لذلك فهي إجيابية دائما وال ديكن أف تكوف سلبية كما ترى بعض االذباىات 
 الفكرية.

تصالية ولكن من منظار قيمي. مع إعطاء الثقافة مكانة بكل الظواىر اإلعالمية واال -إذف-فتهتم نظرية اغبتمية القيمية
بقولو : "ويف منظورنا فإف الثقافة سلم ديثل كما أعلن ذلك عبد الرضباف عزي   (2)ؿبورية وأساسية، وأصلية ،"فاألصل ىو الثقافة" 

أداة ديكن أف تتجسد فيها منا إمستواه األعلى القيم...ويكوف مصدر القيم يف األساس الدين، فاإلنساف ال يكوف مصدر القيم ، 
   (3) القيم. يستتبع ذلك أنو كلما ارتقت الثقافة إىل مستوى القيم ارتبطت بالدين بالضرورة.

ويعرؼ الثقافة بناء على ما سبق بأهنا " معايشة الواقع انطالقا من القيم، ويكوف النشاط العقلي وسيلة ربقيق الرتابط بٌن 
والفكر واغبضارة استنادا إىل تلك القيم. ومن مث ربقيق حركة ألف النشاط الذىين يصبح البوثقة اليت تولد اؼبعرفة  (4) القيمة والسلوؾ"

ىل الفعل والسلوؾ الناتج عن تفاعل القيم مع النشاط إالرتابط بٌن القيم اؼبستندة للدين، إىل النشاط العقلي اؼبرتبط بالتفكًن واؼبنطق 
 العقلي.

حيملو اجملتمع)اؼباضي( وما ينتجو  "أهنا كل ماعلى  إبراز البعد اغبضاري فيهاب -أيضا–رضباف عزي الثقافة كما عرؼ عبد ال
)اغباضر واؼبستقبل( من قيم ورموز معنوية أو مادية، وذلك يف تفاعلو مع الزماف )التاريخ( واؼبكاف)احمليط(انطالقا من بعض 

 (5) ".اليت تشكل ثوابت األمة وأصوؽبا)البعد اغبضاري( )القيم(األسس

إثر ذلك اؼبنظر عبد الرضباف عزي عالقة تقـو على اعباذبية بٌن الثقافة ووسائل االتصاؿ ، على اعتبار أف وسائل يقرتح و 
)ديثل البعد اغبضاري(، ومادي)ديثل البعد  االتصاؿ سبثل العامل الرمزي )اللغة ،الصورة...(بينما تتمثل الثقافة بواقعٌن معنوي

ثار بٌن السالبة واؼبوجبة. وتتمثل تقديره تنقسم اآلاالتصاؿ ووسائلو يف الثقافة. ففي  تأثًن... ويستكمل القضية بتوضيح السلوكي(
ييد القيم وإبعادىا من اآلثار اؼبوجبة يف تعزيز القيم ودعمها وعلى الصعيد السالب يصف عبد الرضباف عزي عدة مثالب أمهها: رب

 (6) التأثًن على السلوؾ.

                                                           
، 13، اجمللة اعبزائرية لالتصاؿ، معهد علـو اإلعالـ واالتصاؿ، جامعة اعبزائر، العدد"اإلعالم والبعد الثقافي : من القيمي إلى المرئي"عبد الرضباف عزي،  –( 1)

 .102-101، ص1996جواف –جانفي 
 .132، مرجع سابق، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر عالمي متميزعبد الرضباف عزي ،  –( 2)
 . 106اؼبرجع نفسو،ص –( 3)
 . 106اؼبرجع نفسو،ص –( 4)
 .88، ص1992، أكتوبر164، اؼبستقبل العريب، بًنوت، العدد" ثقافة الطلبة والوعي الحضاري ووسائل االتصال: حالة الجزائر"عبد الرضباف عزي،  –( 5)
 .32، مرجع سابق، ص"الحتمية القيمية اإلعالمية :مقاربة أصيلة لعلوم االتصال"ؿبمود قلندر،  –( 6)
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 الذي اغبضاري البعد من واإلعالمية  القريبة االتصالية اؼبنظومة إىل ُتشًن رموزاً  اإلعالـ يف القيمية اغبتمية مفاىيم وسبثل
 اؼبوقف ىذا وقد كاف .اآلخر عن قيمّياً  اؼبستقل الذايت واإلبداع زاوية اإلنتاج من لنا تفسًنه صوغ على اآلف وتساعد إليو، ننتمي
 وجيزة بفرتة بعد ذلك ولكن فقط، فكانوا ذواتاً ناقلة حنٌن بن إسحاؽ أياـ اإلغريقية الثقافة ترصبوا فالعرب .اليوناف ذباه قددياً  نفسو

 ومبدعة عاقلة  " ذاتاً  "بوصفو  ولكن اليونانية ترجم الثقافة فالكندي .اليوناف عن اؼبستقل الذايت واإلنتاج اإلبداع وبدأ جاء الِكندي
الثقافة  ربّولت بل العربية للثقافة مصدراً  الثقافة اليونانية تعد مل(الكندي أي)ىذا األخًن ومع .ومقّلدة ناقلة ذاتاً  بوصفو وليس

 إىل اإلعالـ يف القيميةاغبتمية  تنظر ال اؼبنطلق، ىذا من .الوقت ذلك اؼبوضوعات واؼبنابع يف كباقي موضوع إىل اليونانية اإلغريقية
 النظرية بإنتاج ىذه أصحاب يؤمن لذلك .وهناية ولو بداية خصوصية لو كموضوع وإمنا ؽبا، الغربية كمصدر اإلعالمية النظريات

 أوجو إجالء اآلف اؼبفاىيم سنحاوؿ ىذه بعض إىل اإلشارة مسعى ويف .مستوردة ىي استهالكها كما ال معينة، قيم إطار يف اؼبعرفة
 لفكره توجيهها وكيفية ذىنو يف تبلورىا كيفية يكتشف القارئ حّت اؼبتعّددة الرضبن عبد عزي يف  أحباث وردت كما استعماؽبا

 (1) .التأويل من وقليل التفسًن وبعض التعريف حدود عند يقف اؼبفاىيم عرض ىذه أف إىل النهاية يف ونشًن .ومراميو

 ومن اآلخر، وليس األنا زاوية من اؼبعريف الفعل أفكار دراسة اإلعالـ، يف القيمية نظرية اغبتمية مفاىيم دبقتضى وديكن،
 اػبطاب يتعاطاىا باالستعارات اليت ال وتنمو خاص دبنطق عزي أحباث يف تندرج فهي .دخيل ىو ما كل تراعي رؤية أصيلة
 إف.باؼبشكلة الوعي خارج ؼبفاىيم تاـ شبو غياب الّداخل يف من دبفاىيم اإلعالمية للظاىرة يؤسس الذي اإلعالمي اإلسالمي

 واآلخر األنا فإف إذاً،  .(اؼبشكلة خارج الوعي) خارجها ومن (باؼبشكلة الوعي)داخل الظاىرة من ىي عنده اؼبفاىيمية اؼبنظومة
 عزي دراسات يف التمّعن إفّ  .عندنا اإلعالمية للظاىرة وآينٍّ  مالئم منهج أو رؤيةٍ  أجل من عزي الرضبن عبد مفاىيم يؤطّراف معاً 

 باألساس العاؼباف ىذاف .خلدوف ابن العمراف علم ورائد وعامل االجتماع نيب بن مالك اغبضارة ؼبفكر يوليها اليت األمهية يلحظ
 اإلعالميوالزمن  اإلعالمي كاؼبكاف األخًنة اؼبفاىيم ولعل .اإلعالمية الظاىرة مفاىيم صوغ يف ويالزمانو كثًناً  أعمالو معظم يطبعاف

 (2) .األبوين ىذين أفكار بنات من اإلعالمي واؼبخياؿ
علـو  حقل يف الباحثٌن من لثلة اؼبنتسبة اإلعالـ يف القيمية اغبتمية لنظرية اإلعالمية اؼبنظومة اؼبعرفية مفاىيم أف  يتضح،

اؼبعياري  اؼبنهج وحيكمها اؼبعيارية، أكثر إىل سَبيل عزي الرضبن عبد العالمة بقيادة العريب الوطن يف واالتصاؿ اإلعالـ
(Normative Model) ىنا)الظاىرة كوف على هبا كبكم رمزية أدوات أهنا دبعىن .اؼبقاربات  اؼبعيارية ضمن أهنا تندرج أو 

 معيارية معناه، اؼبفاىيم ىذه بأف وقولنا .للواقع اؼبتواضع فهمنا حسب فيها مرغوب غًن أو فيها مرغوباً ( االتصالية أو اإلعالمّية
 يضبط الذي الوحيد فالقياس للظاىرة، للقياس اؼبباشر زبضع ال أهنا كما واإلمربيقي التجرييب الفحص نطاؽ خارج تقع أهنا أيضاً،
  (3) .دالة غًن أو قيمياً  دالّة اؼبفاىيم ىذه الدين فتكوف مصدرىا اليت القيمة ىو اؼبفاىيم ىذه

                                                           
 مرجع سابق.نقدية،  مقاربة :عزي الرحمن عبد اإلعالم: عند في القيمية الحتمية نظرية مفاىيم ، بوعلي نصًن –( 1)
 اؼبرجع نفسو. –( 2)
 اؼبرجع نفسو. –( 3)
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القيمية منظومة مفهمية جديدة يف حقل علـو اإلعالـ واالتصاؿ تعكس اؼبوروث الثقايف  اغبتمية نظرية وتشكل مفاىيم
واالجتماعية  اإلعالمية واؼبعريف القيمي اإلسالمي  و زبتلف عن ما يرد من األدبيات الغربية اليت سادت اؼبنظومة اؼبعرفية األكادديّية

   . العشرينيف بلداننا منذ سبعينيات القرف 
 االتصاؿ يكوف أف وى سالمي،اإل غًن و سالمياإل اجملتمع كتلة يف عالـاإل عليو يكوف أف ينبغي ماف

 يف سبت ما ذاإ نافعة ىادفة تكوف فالرسالة ،اجملتمع ليهاإ ينتمي اليت اغبضارية و الثقافية عادباأل من منبثقا نابعاو 
 . انتماء أو فكر أو تصور أو طارإ

بأف اإلسالـ يقدـ أمنوذجا إعالميا يقـو على فلسفة مغايرة لتلك اليت سبيز اإلعالـ و يقوؿ عبد الرضباف عزي بأنو قد اتضح 
اغبايل ويوفر نظرة عن كل مكوف من مكونات اإلعالـ، فالرسالة اإلعالمية يف اإلسالـ هتدؼ إىل تكوين اإلنساف معرفيا، كما 

:تتصف بالصدؽ واإلنصاؼ، حبيث قب  (1) د صفة الصدؽ يف اإلعالـ تستلـز
 الذي يعين االلتزاـ باغبقيقة واالبتعاد عن اإلشاعات والدعاية اؼبغرضة حّت ال يصبح اجملتمع يف ريبة وشك. صدؽ اػبرب:

فاإلعالـ يف صياغتو للخرب ملتـز بأمانة الكلمة، فال يعمد إىل التهويل أو استخداـ أسلوب اإلثارة أو  صدؽ الصياغة:
 اإلحياء بغًن اغبقيقة اجملردة.

يف إحدى دراساتو ما اصطلح عليو "دبفاتيح" النظرية، وتتمثل ىذه   ولقراءة النظرية وفهمها فهما صحيحا قدـ نصًن بوعلي
 (2) اؼبقاربة البنيوية يف: اؼبفاتيح استنادا إىل

 إف نظرية اغبتمية القيمية يف اإلعالـ كبنية تتضمن عناصر البناء التالية:
 علـو اإلعالـ واالتصاؿ كمادة خاـ. - أ

 الفكر االجتماعي اؼبعاصر يف القرف العشرين كمادة مستوردة. -ب
 الرتاث العريب اإلسالمي على سبيل االجتهاد وليس النقل كمادة ؿبلية. -ج
 القرآف الكرًن دبثابة االظبنت الذي ديسك النظرية بإحكاـ. -د
فنظرية اغبتمية القيمية يف اإلعالـ ىي ذلك الكل اؼبركب من دراسات وأحباث  أسبقية النظرية ككل على األجزاء: -2

طبسٌن دراسة تنطلق كلها نظرية عبد الرضبن عزي، ويستحيل فهمها ما مل يكن ىناؾ إؼباـ بعدد معترب من دراساتو اليت تزيد عن 
 تقريبا من إشكالية واحدة ىي كيفية فهم الظاىرة االتصالية واإلعالمية فهما قيميا وحضاريا.

تتضح ىذه النظرية أكثر عند إمعاننا النظر يف العالقة اليت ربكم  أسبقية العالقة على األجزاء أو القيمة احملددة ؽبا: -3
قود إىل التغلغل يف الدواخل وتوليد اؼبعاين العميقة للنظرية)...( وتعترب القيمة ىي اغبلقة أو دراسات عزي عبد الرضبن، ألف ذلك سي

 العالقة بنيويا اليت سبسك أحباث اؼبفكر وذبعلها مساقط ال تتحرؾ إال ضمن دائرة النظرية.

                                                           
 .59-58ص، 2007، اعبزائر ، الفجر دار ،اإلعالم والبعد الحضاري: دراسات في اإلعالم والقيم ، بوعلي نصًن –( 1)
ـ، ص 2009، ؾبلة كنوز اغبكمة، العدد الثاين، مؤسسة كنوز اغبكمة، نوفمرب "مفاتيح نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم؛ مقاربة بنيوية "، نصًن بوعلي –( 2)

144-149.  



 
 

23 
 

استحضار العوامل االجتماعية  أي جيب إف عناصر نظرية اغبتمية القيمية ال ربمل أي معىن إال يف إطار السياؽ العاـ؛ -4
 والثقافية واغبضارية والتارخيية اليت ساعدت على تبلور ىذه النظرية.

عل ويرتكز يةالعلم      يف يتجسد و اؼبوضوعية يف يتكوف الرضباف عبد عزي عند الفكرة اعالـ اعتبار ديكن اؼبنطلق ىذا من
،  اؼبعاين يف التفكًن الرؤية، يف الشمولية يف تتمثل لديو الفكري البعد مرتكزات فإو  ، الذاتية ى

 (1) ) القيم ( .           القيمة ىلإ االرتكاز خًناأ و الغايات إلدراؾ العقل استخداـ اؼبطلوب، الوعي الشيء، دبػػػػػػعاين واإلحاطة

 مغزى ذات جيعلها معىن ؽبا يعطي تأويالً  اؼبفاىيم ىذه الفلسفي، وتقرتح للتأمل أكثر خيضع ؾباؿ عزي أطروحات يبدو أف 
 على الساحة اؼبعروفة األخرى اإلعالمية النظريات تلغي ال اإلعالمية النظرية ىذه أف إىل اإلشارة مع .واألكادديية الفكرية البيئة يف

 اؼبعيار أي .القيمة مستوى على عنها وتفرتؽ واؼبعرفية واؼبنهجية اإلمربيقية اؼبستويات بعض على معها تلتقي بل والغربية العربية
لوىاف   ماؾ مارشاؿ الكندي العامل نظرية خبالؼ فهي النظرية، ىذه ومضامٌن إطاره ؿبتويات يف تتحرؾ الذي والقيمي اغبضاري
 التكنولوجية اغبتمية لنظرية مباشر غًن نقداً  ،"القيمية اغبتمية "أي النظرية، ىذه تّعد كما .اإلعالمية الظاىرة يف أساسي كمتغًن
 ظهور مّيز الذي والتقين التكنولوجي التطور عن تعرّب  لوىاف ماؾ فنظرية طبعاً، باختالؼ األزمنة لوىاف، ماؾ مارشاؿ إىل اؼبنتسبة
 (Village Globale) القرية الكونية  مفهـو وظهور اؼباضي القرف من والسبعينيات الستينيات يف وتطورمها والكومبيوتر التلفاز

 واأليديولوجيات األفكار صراع عن عزي الرضبن عبد العريب إىل العاّلمة اؼبنتسبة القيمية اغبتمية تعرّب  بينما لوىاف، ماؾ أدبيات يف
 األخًن يف .الثالثة األلفية وأوائل اؼباضي القرف من التسعينيات يف واإلسالمي العريب اجملتمع وكتلة اجملتمع الغريب كتلة بٌن والقيم
 وفهم فيو، وردت الذي  (Context)السياؽ  فهم يشرتط ( كثًنة وىي) اؼبفاىيم ىذه مضامٌن واستيعاب فهم إف نقوؿ،

 (2)عالية وفنّية فكرية ذاتية لنظرية القارئ امتالؾ ىو أيضاً  آخر شرط مع يف النص والّدواخل العميقة للمعاين توليداً  يقتضي السياؽ

 

  لبحوث اإلعالم واالتصال: ما يجب أن يكون   الدور التكاملي - ج
من خالؿ ذلك تتجلى لنا أبعاد الوظيفة االجتماعية والثقافية اؼبنوطة بالبحوث اإلعالمية للقياـ بأدوارىا يف إثراء اؼبعرفة 

العلمية يف ؾباؿ العلـو االجتماعية واإلنسانية أوال، مث النهوض باإلعالـ كمهنة وكحقل علمي متخصص ثانيا. و إذا كاف على علـو 
 مهاـ عاجلة:  عدة من الداخل وىناؾ  بنيتو ف تنهض دبهامها فإف الضرورة تستلـز إعادة تنظيم أاإلعالـ واالتصاؿ 

ضرورة ذبديد أبعاد ىذا التخصص بدقة، وقد أبدى بعض علماء االجتماع واالتصاؿ اىتماما هبذه النقطة يف السنوات  -1
 (3)ساسية ؽبذا التخصص. اؼباضية، ولكن مل يتم حّت اآلف االتفاؽ على وضع مفهـو دقيق للنواة األ

حقل االىتماـ بإرساء بنية حبثية مستقلة ربظى باالعرتاؼ واالحرتاـ الالئق من جانب فروع اؼبعرفة العلمية األخرى يف  -2
العلـو االجتماعية واإلنسانية، ولن يتحقق ذلك إال من خالؿ إرساء نظاـ متكامل ومتسق يضم ؾبموعة من 

                                                           
 .18-16ص، مرجع سابق ،عزي الرحمان عبد الجزائري المفكر نظرية في قراءة : القيم و االعالم ، بوعلي نصًن –( 1)
  .مرجع سابقنقدية،  مقاربة :عزي الرحمن عبد اإلعالم: عند في القيمية الحتمية نظرية مفاىيم ، بوعلي نصًن –( 2)
 .153، مرجع سابق، صالنظرية النقدية في بحوث اإلعالمعواطف عبد الرضباف،  –( 3)
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وات التحليل والربىنة ترتبط بصورة جدلية بالظواىر اإلعالمية يف سياقها اجملتمعي الفرضيات واالفكار واؼبناىج أد
 . واغبضاري والتارخيي

 (1) اؼبنهجية وتنوع األدوات البحثية. واؼبقاربات تعددية اؼبداخل -3
ة وتارخيية وضع الفروض بعيدا عن اؼبسلمات التقليدية اؼبستقاة من البحوث اإلعالمية اليت أجريت يف سياقات اجتماعي -4

 أجنبية.
–دراسة العمليات االتصالية يف إطار تكاملي ال يستبعد أي طرؼ من أطرافها، وتشمل منتج اؼبادة اإلعالمية  -5

  السياؽ اجملتمعي والتارخيي واغبضاري.-اعبمهور-اؼبضموف -الوسيلة
اعبماعي يف إطار البحوث اإلعالمية، ومع التخصصات األخرى وتكوين فرؽ حبثية تقـو برصد وتوصيف  العمل -6

وتطوير اؼبناىج واألساليب البحثية دبا يتفق مع واقع واحتياجات  الظواىر اإلعالمية وتقييم اعبهود البحثية يلوربل
 (2). سالميةالعربية واإلاجملتمعات 

 خاتمة:
بناء و ، واالتصاؿ علـو اإلعالـ يف حقل حضاري اينإنس زبصص علمي تشكل مازلنا بعيدين عننستخلص فبا سبق  أننا 

وتكامل معريف ومنهجي مشرتؾ ال ديكنو أف يتحقق إال من خالؿ تعاوف  ضمن سياقو الثقايف واالجتماعي والقيمي ذا التخصصى
يف و تبحث عن ثقافة التواصل يف بنائها ووظيفتها،  ىذه العلـو  وعلـو اإلعالـ واالتصاؿ، وبالرغم من أف  بٌن العلـو اإلسالمية

 ذات الوقت، ويف اؼبعرفيةذباوز حدود التخصصات  عكست مقاربة جديدة لتأسيس فهي تواجو ربديات لتكوف مثاالتأثًنىا وتارخيها 
 .واالجتماعية لعلـو اإلنسانيةا يف حقلجديد  توجو علمي ثقايف تعمل على تشكيل

األزمة اليت تعرتض لتجاوز  اؼبسلمٌن للباحثٌن اإلعالميٌن العرب اؼبسؤولية العلمية واألخالقية الوعي و قضية ىناو تثار 
فضاًل عن ضرورة  ،متكاملإيبيستيمولوجي دبنظور  ىذا اجملاؿمن خالؿ التصدي لتناوؿ الرتاث العاؼبي يف  علـو اإلعالـ واالتصاؿ

 ،الغريب وسلبيات تعميمواؼبعريف  إعادة النظر يف رصد مفردات أو إشكاليات بيئتنا االتصالية والثقافية والتمييز بٌن إجيابيات الرتاث
ذلك إجراء مراجعة نقدية للرتاث  . ويستلـزاإلعالـوعلى األخص حقل االتصاؿ و  واإلنسانية خصوصًا يف ؾباؿ العلـو االجتماعية

العلمي يف حبوث االتصاؿ اليت أجريت يف اإلطار العريب وؿباولة استكشاؼ أسباب تكرار مواضيع معينة وذباىل مواضيع أخرى 
 التصاقاً بواقع اإلعالـ العريب.  اعمقأكثر أكثر أمهية و 

األطر النظرية اؼبالئمة والقادرة على  تأسيس إىلبالوصوؿ  اإلعالمي األسئلة اعبوىرية اليت يطرحها الواقع وتتم اإلجابة عن
اإلجابات الصحيحة مع عدـ إغفاؿ إىل الوصوؿ ومن مث  اإلسالمي، تفسًن الكثًن من الظواىر اإلعالمية اليت يزخر هبا العامل العريب

. فية والسياسية والفكرية واألخالقية والقيميةكموروث ثقايف وفقا لسياقاتو االجتماعية والفلس  االىتماـ بدراسة تاريخ اإلعالـ العريب
 اإلسالمي عاـ يفسر الواقع اإلعالمي العريبمعريف  وىذا ىو السبيل الوحيد الذي يتيح لنا إمكاف التوصل إىل بناء نسق نظري 

 واغبضارية. اؼبعاصر يف إطار استمراريتو التارخيية

                                                           
 .153اؼبرجع، ص –( 1)
 .153اؼبرجع، ص –( 2)
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ومن مث دبجتمعاتنا  ن شأنو أف يسهم يف تكوين النظاـ اؼبعريف اػباصفالتكامل اؼبعريف يف جامعاتنا العربية واإلسالمية م
إىل رسم اؼبنظور التكاملي للعلـو الذي حيتاج إىل كثًن من اإلضاءة  تسعى سرتاتيجية حضاريةال اوفق العلـو ذبذريعمل على 

 .يف حبوث مستقبلية والتحليل
 

 قائمة المراجع:
 . 42القرآف الكرًن :سورة يونس ، اآلية  -1

 الكتب: 
 .1995، دار األمة ، اعبزائر،1، طالفكر االجتماعي المعاصر والظاىرة االتصالية :بعض االبعاد الحضاريةعبد الرضباف عزي ،  -2
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 و عن األؼبانيةترصب، "السـؤال المفتـوح والجـواب الحتمـي نموذجيـة العلـوم اإلنسـانية فـي حوار التخصصـات"وس،  ياىػانس روبيػرت  -31
  2015فيفري 24: اؼبوقع العريب األوؿ لألنثروبولوجيا والسوسيوأنثروبولوجيا  موقع أرنرتوبوس رضواف ضاوي،
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