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ية وعلوم اإلعالم و�تصال جبدل واسع يا ئلقد حظي موضوع العالقة بني ا وبقدر ما . aلسـمي
سحت اPال  ية و ية وا مية املعر ئU ذات ا ية مجموعة من األ فأ!رت هذه اإلشاك لعلم سـ فل لق

ية و�ج` نواسعا للمزيد من حتديد لك مهنام مضن حقول العلوم اإلسا عية، بقدر ما أضفت ن
ياm طابع املزايدات واجلدل العقمي بحوث أ حعىل بعض هذه ا بداية أنه . bل لونالحظ يف ا

شغالن ماكm مماثال يف  يث ال  ي{إلماكن وضع هذان املصطلحان يف توازي معريف  حب
ثال  يل ا يث اكنت علوم اإلعالم و�تصال يف فرسا ـ عىل  ية احلقول املعرية،  ملجغرا س ن بحب ف ف

تلفة يف نصف القرن املايضـ نظر إلهيا عىل أهنا . cخم اجتاهات  با ما  ية غا يا يوإن ا ل ئ لسـمي

يات، ومع ذ� فإن علوم اإلعالم و�تصال مت �عرتاف هبا  سا نمقاطعة لعلوم اللغة وا لل
بة هبا  بل املطا ية يف وسائل اإلعالم و�تصال  يدا يقات ا ية، وجمال  لبحوث امرب ن مل ب قك للتطيق

هو�ت العامة ـ لوسائل اإلعالم، ودور مكوضوع ل تعرف عىل ا نا  نظرية، ومن  للمعرفة ا ن ه ل
سات وغريها رش، واملؤ سا ية .. لن ناجه العلوم اإلسا تلف  تداخل بني  نوقد أ!ر هذا ا ن خم مل

ية وعلوم اإلعالم و�تصال ختصصات يف  يا بح ا بل أن  بداية  ئU عديدة يف ا ئأ مي تص ل لسـسـ ق
يع هذه ال  .dعلوم برمهتامجحاجة ماسة إىل 

باحث يف علوم  هو® كفاءات معرية حمددة، ولكن ا تدعي  يايئ  باحث ا لفا سـ مي فل بس ي لسـ

يد  ية بعامل �ج`ع، وذ� لصعوبة  يه يف هذه احلقول املعر با ما يطلق  سـ�تصال غا عل جتل ف
تلفة لعلوم اإلعالم و�تصال تقى ثري من روافد  تخصص املطلوب، يف  خما مل ونرى أن . ل

ش ية وعلوم اإلعالم و�تصال(اريع ملهذه ا يا ئمن ا تارخيي، )  لسـمي لاليت افرتقت يف بعدها ا
ية متعت من خالل رهاmهتام ا لتطبيقوا نا أن نفعل : ج ميكنمما يعين من و¼ة نظرm، أنه ال 
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نظري علوم �تصال أو أن علوم �تصال تكون  تطرق إىل  متزية بدون ا يات  ميا ل ئ ممي سـ

ياين جديرة هبذا �مس من خ نا نقرتح شلك  ية، ومن  يا ية وا بالل أبعادها العالما ه ئ مي لسـت

باين لتهذا ا   .eل

 
يان إذن يف بعض  ية وعلوم �تصال  يا نظرية فإن ا يلتقومن خالل ا'راسات ا ئ مي لسـل

ية  ية نو بت هذه احلقول املعر يهنام، وقد ا شرتك املعقد  تارخي ا رشوط، املربطة { عا مل ل فت س تب كل
تفق تخصصات اليت  تا تلفةل ياقات  خم وتفرتق يف  تفي . سـ ية  ختونرى خلف هذه الو ضع

ية ذات معىن واحض  ثابة فرصة ملامرسات  ترب  يهنام، اليت  شة نظرية هادئة والزمة  علمنا مب تع بق م
بة يات  نادا إىل  سـا ن مكتس تق ياق . ت سمع أهنا تضع  سـمن ¼ة فعلوم اإلعالم و�تصال اليت  ن

سأ® جبالء ووضوح ألنظمة لالتصال يف بعده �مربيقي، فإهنا تضع باهنا أيضا ا مل يف  حسـ
يات  ها الطويل بأخال ية احملددة يف Ñر يا يايئ، ومن ¼ة أخرى فإن ا يل ا تح قا خي ئ مي مي ل سـل لسـ ل

به  ثني يف علوم �تصال يأخذون عىل ما  با ساين، جتعل من حر�ت ا شـاخلطاب ا ل يلل ح
يل املهنجي للمضامني تح ية، يف ا ناة الرصامة ا لثريا  ل لعلم تلفةبقك  .Ø ا

شة نظرية  نا ثابة فرصة  باره  بريا، وميكن أيضا ا ية جدال  قلقد و'ت هذه الو مل مب ت ك عضع
ية جوهرية سأ® إ يانني اليت ختفي بدورها  ميرضورية، يف الفجوة اليت أحدثت بني ا بستم . لك
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نق األخر يخوذ� عىل أساس أن �تصار لواحد من �نني بدون شك  ث وهذه . سـن
ية  ية ا نا ية شلك عام، ويه ملعلقض ية وعلوم �تصال يف العلوم اإلسا يا بللك من ا ن ن ئ لسـمي

تعرف عىل بعض املامرسات ذات  باحث  بة اليت ميكن أن جتعل ا نوع من املطا يذ� ا ل ل ل
ناس العاديني  .للا'ال® 

ية ونظر�ت علوم �تصال  يا ية ونظر�ت علوم �تصال ا يا ية ونظر�ت علوم �تصال ا يا ية ونظر�ت علوم �تصال ا يا ئا ئمي ئمي ئمي     ::::للللسـسـسـسـمي
ن تلفة و شطة  ند عىل أ تخصصات  شاء هذه ا محنن نعمل أن إ خمت ن س ل فصU، واÞي قام به ين

هذه احلقول  بعرثة  سريات وإعادة األحباث ا متعني حول ا'راسات وا لأوئك اÞين اكنوا  مل تف لل جم

ست من . فاملعرية وذ� بوضع مدونة خاصة سيث جند أن علوم اإلعالم و�تصال تأ حب
بة هبويهتا نظرية اليت تلعب دورا فعاال يف املطا لخالل أصوها ا ل تسلسل لومن خالل هذا ا. ل

نظور خاص جدا يايئ يف آفاق و ية وا يا نظري جتعل ا ما مي ئ مي سـل لسـ  . ل
يا مضن احلقول  ها تدخل  ية مبجموعة من اخلصائص اليت  يا يعورمغ انفراد ا ئ طبمي جتعل لسـ

سب ك شلك  ية، فإهنا ال  ية و�مرب حا ت يق إمرباطورية  "Christian Metzميزت .لتطبيق
Uمسـتقfنغلقا ال يقمي أدىن ت يط بهم، أي عاملا  سمل به معوما أن . حيواصل مع ما  ملومن ا

تخصص علوم اإلعالم و�تصال يايئ  يار ا يني قد غذوا بقوة ا لاألد مي ت لسـب  ولكن يف قراءة gل
ية من خالل نظر�ت �تصال  . سـاألد® األسا

رشين، يف موا¼ة دامئة  تصف القرن ا تقاد بأن علوم �تصال و'ت يف  لعوقد برز � نم ع
نظري  هبني  هام تعامل علامء �ج`ع  برية وا لنة وسائل اإلعالم ا سـلك تصور . مي نوبإماكنا أن  ن

ثال يل ا هذه احلقول وغريها يف الزمان واملاكن، فعىل  سل الفكري  ملأ� من ا س بسل ل : لت
ية" mيو ناخلطابة ا رشوع املوسوعي، من شأنه أن يعطي أكرث من ذ� بطريقة " ل ملأو ا

سأ® العالمات يال بويو .  واملعىنمحامسة يف شأن  ها دا هود اليت بذ نوعىل الرمغ من ا ن ل جل
Bougnouxنوعة ملفاهمي وتصورات �تصال توفري مقاربة  ت  هدية . hمل بحت ا ملشفأ ص
رسدية ملزمة ثون : لا با نة آل!ر وسائل اإلعالم امجلاهريي، وقد رأى ا حبعد نظر�ت ا ل ملهمي

شاف حرية  ناس يف ا تف� يفع� عامة ا تلقي"كل ناجضة « récepteur »"ملا ل، ومهنا العلوم ا
ها تعامل العام  توازن بني سلطة وسائل اإلعالم و� لسعى للحصول ا'امئ عىل ا سـ ل  . ت

تجاوزها،  ية إىل Ñرخي  يا تقدمي ا سار، اÞي يعرتف يف عدة أحباث،  يوإن هذا ا ئ مي ب لسـمل
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بث { بعد mجتة عن  نارص املكونة  هوا للواقع إىل ا ناد  شوإ تمف لل لع نة سـ لهميجلدل بني ا

ية نواحلرية يف العلوم �سا بارزين، . ن يارين ا هر ما يعرف { نة  لففي هذه الصورة ا ت لمي يظ مله

ست   يايئ وترتاغو يمدرسة فرانكفورت وعمل �ج`ع الرأي العام، وا ي نمي  tritagonisteلسـ
ية mيو ثالث يف الرواية ا نصاحب ا'ور ا ل ثري م. ل يايئ يف  كواخنفض العمل ا يان لسـمي حن األ

يه يف قوة وسائل اإلعالم بالغ  بح ذ� تقدير  يوية اللغوية وأ فإىل ا م صن  . لب
يق لعلامء  بح دي سوسري �بن ا سل الزمين،  تغرب يف هذا ا لشقومن األمر ا يص سل تسـ لمل
يات، واليت من خالل ذ� مت قراءة حمارضاته، ولكن يف  يايس يف األر ين�ج`ع ا بعسـ ل

سح  بريس يفنفس الوقت جيب أن  بب رييس أن بريس يضع PeirceلاPال  ئ، وذ�  لس
سكر  معسه يف  تلقي"نف بح . .« récepteur »"ملا نده انقلب وأ صحىت لو اكن املعىن  ع

رسد متاما يف ماكهنا، وهذا  ية ا يت  لرأسا عىل عقب، و معل تحديد الواصف بق للنظري من لا
مية رسدي � عواقب و خخالل ا ترص عىل ا. ل  mلسـميويوفر ماك ها يق ية، بو صفيا " حلظة"ئ

يايئ يف العقود األخرية، واألمه من ذ� تفكري ا يد ا مييوية نظر�ت �تصال وخيفي  ل لسـب تعق . ن
نصوص  ية مزدوجة مما جيعل القارئ  سه من خالل إشاك يايئ  ناول العمل ا للوهو  ل نف مي لسـي ت

متردا بدا أو  ية، إما  ماإلعال مسـتع نكفئ مرة أخرى عىل : م يان املعىن  يإذا  ناد القوةفب ال . سـإ
ها علامء �ج`ع �تصال، من  هذه الرمزية اÞي ا يار أفضل  تعمليشء يعرب عن ا سـل تخ

يوارت هول  تهبا  ستخالل إحدى املقاالت اليت  ية Stuart Hallك ثقا نظر ل!راسات ا ف، ا ل مل
باكت  لشـاإلجنلزيية، وترمجت ورشت يف جمU ا نوان . .Réseauxن شفري"بعواملقا®  فك /لتا

يوزيس « Encoding/decoding »"شفريلتا ميتصور ا يري، semiosis لسـي ثل ا لتسـ  م
ناد سلطة املعىن تفاوض عىل إ تعارض، أو ا سـاخلاضع، ا مل  .iمل

بة املعادالت  ية= وسائط وسائل اإلعالم(لعوإن  يا ئا يوية اللغوية= لسـمي هدف مهنا ) لبنا لاكن ا
تواها اخلاص لصاحل ا ية يف  يا سأ® ا سح  حمأيضا  ئ مي م متعلسـم ية املعارضة، ا Pنا ئ ف� . اللغة/لث

ية بني املامرسات اللغوية واملامرسات  مترارية ا ثني من � با ثري من ا ملهنجحيمل  ل سـك ح
ية تني. ع�ج` توى املهنجي، امجلع بني مال حظوعىل  من خالل ما هو من اخلطا{ت : مسـ

ناتني تخصصات، مطابقة  توى ا قواملامرسات، وعىل  ل ي: مسـ سا نمدونة ا ية ، لل m حات، من
ية األخرى m يداين، من حوجمال عمل �ج`ع ا يذه . مل يقي، ولكن  ثل يف رهان  نفو تحق يمت
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يف خممعقد شلك  تني. ب تني ر ئيسـيوالواقع أن هذا احلل املهنجي يطرح  يزيد يف : مشلك
ية  تحديد العالمات، مما يعين أن األمه يف  نص اللفظي، اÞي يوفر فرصة  يازات ا معلا ل ل مت

بار مدى سامكة نصوص وسائط وسائل �تص عتال هو املضمون، وتأخذ يف عني �
نطق �ج`عي واآل!ر  بارشة بني ا  Uبحث عن وجود ص ملاإلعالم، خاصة وأهنا  مت

تطرادية هو®. سـ� تطور  يايئ أن  نعان الفكر ا ساران  بسوهذان ا ي مي مي  .لسـمل
سه بأنه   ملوأخريا، يف هذا احلقل املعريف اÞي عرف  تخصصات اكن خيىش أن نف لتقى ا

ية"تكون  يا ئا تأثر ميكن أن تعطي " لسـمي ناري، رسيعة ا يع ا' لتعمU  كقطعة  ي تجم بلسـ لل يسيم
ية نبحث العلمي دقة ا يل . لتقلل تح يا  ية يه أن األطروحات املكرسة  منوذ لواحلا® ا لل لك ج ل

يا يف-املهنجي للفاعلني  يا يس  ئ حىت يف جوهرها تقوم عىل أساس منوذج  سـمي تعاملل  -سـ �
تاج معني  يل أي إ نيث  حتل نطق) نملصقة، رشة، أو مطوية(ح نا يف . مليؤكد هذا ا ميكنو

يث أن  ية،  يايئ لفائدة رؤية اج` يل ا تح ئة طريقة ا حعلوم اإلعالم و�تصال  ع مي ل ل لسـب تع
 .املعىن ال يلعب دورا حمددا

تابة، ت2 اليت حتققت من لكنا ال بد من جلب نوع آخر من إعادة ا ية ه يا ئ حلظة أن ا لسـمي

ية ية   بحت  نأ مهنج ية . ص تصاص ومعرفة  نات اك ية يف ا يا علمولقد تفردت ا ي ئ خمي لسـبع لسـ

سويق بت مفاهمي . jلتيف جمال ا بحوث امل`سكة اليت  تطوير ا جلواكنت هذه فرصة  ل ل
ها واحدة من . جديدة ية بو يا سه، فان حتديد ا صفولكن يف الوقت  ئ مي نوعي"لسـنف " لاملهنح ا
ية املعرفةويف جم ساعد  ثابة  ثالت اليت ميكن أن تكون  سويق عززت ا نال ا م مب مت تقت لل  ....ل

تجاوز ذ� رشوع وهو ما  ية يف خدمة ا يا يوهكذا، فإن فكرة رش هذه ا ئ ملمي من : لسـن
تحديد أمناط سلوك  هين  ناء اكئن نظري جديد، و�تصال، واجلانب ا لاجلانب األاكدميي  ملب

سـهتلكني تج عن ذ�. ملا سهنوقد  يايئ  تصاص ا ية العالمات لال نف من و مي لسـضع . خ
ية من خالل الربوتوكوالت ذات  ها ك5ذج  يأت  ية  يا تصار، فان ا يطو{ سم ئ ختطمي ست نفخ لسـ

بة أدوات بارها  علالطابع الرمسي، مع الرتكزي عىل ما جيعل من قراءهتا { شلك . عت ملفان ا
هو يف الواقع واحض وجيل؛  ية ،  فاÞي يطرح يف هذه الو نظرية ضع لأي حمو مضمون ا

يايئ تفكري ا شاف ا ميوا ل لسـتك  .kسـ
تخصصات  لرهان خفي بني ا
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شة إعادة  نا هم ما يعطي هذه ا ثري لاله`م أن  سU ولكن من ا يط هذه ا قنا  مل مل سل سـ نفن ل تب ميك
نصوص يف  توعب إضفاء الطابع الرمسي عىل عالمات ا نا أن  ياغة عرب عمل اللغة و لا سـ ن نلص ميك

يط ثري مما  حيعزل ا سه أن يعكس ممارسات .  هبالك سمح  نفإن عمل �ج`ع ميكن أن  لي
نحه معىن معني ماإلسان دون  وهذا ال يعين أن اللغويني وعلامء �ج`ع ال يطرحون هذه . ن

يام بذ� تعني علهيم ا ئU، ولكن ال  لقاأل ي يث . سـ حوتؤسس علوم اإلعالم و�تصال فضاء 
 Uتص يعة املعرفة ا شة يه  نا سبا مل ب ق نمل  .lيا {ملعىنط

ية  سات �ج` تصاص العلمي من خالل حركة مزدوجة للمؤ عكام نعمل، أن تطور � س خ
ها األخر، ولكهنا يه األخرى ال ميكن . فواملعرية تقU عن  بعضفان الواحدة مهنا غري  مسـ
ها سارين واحض شلك خاص يف علوم اإلعالم و�تصال، . لاخزتا توتر بني هاذين ا بوان ا مل ل

شأ م نات، : ن خالل توافقنوقد  تصف ا تقل يف  تصاص  تربان أهنام اك يو ن سـ بعيع لسـم م خ
نازل م جدا ساب  تولكن عىل  يU : ح تخصصات، واÞي هو و تقى ا سـأهنام جزء من  ل مل

Uتصاص بطريقة اكم ية � خمن خالل رفض نو ها مع . ع تطوير  معلنه يعين أيضا 'هيم  للك
يث وجدوا مربرها األس ياء ملموسة،  حمراعاة أ يا "ايس يف الفكرة القائU بأن شـ جنولو تك

متع" املعلومات و�تصاالت  Pmحامسة يف ا
ية  بارها حبوث  تعريف بعض أعامهلم { ية تقوم  ية فرصة لظروف إ تطبيقوهذه الو ت ب مي عضع بست

يداين من  ية، اخل(مليف هذا احلقل ا ياء  ناحلرف، واملامرسات، وأ ، يف حني يرى .)تقشـ
ن ناء املوضوع ا لآخرون  تلفا جدا . ظري بوجه خاصب  mهم يعرتفون مباك بب  خموهبذا ا ف لس
يايئ يل ا تح ميPال ا ل بت دورا . لسـل سأ® العالمات واملعىن،  لعفاألحباث اليت ارتكزت عىل  م

يايئ واليت  ها أي بعد  يس  نصوص األخرى اليت  ناء املوضوع اÞي جياور ا يا يف  مير ل ب سـسـ ل ل ئي
ي ساعدة  إلشاك ية  يا لجتعل من ا م ئ ية عهنالسـمي  .جة خار

ية بحث العلمي يف املامرسات ا ثال ا يل ا ننأخذ عىل  ل مل س ملهفل لالعمل الصحفي، وأوئك . ب
ئة �ه`مات بوسائل اإلعالم �نرتنت تربون  فاÞين  سمح . يع ية  تهذه املوضوعات ا لبحث

ية  بار � ميبإعادة � بستت تحمك يف اإلنرتنت،: ع نة الصحافة أو ا لإذا اكن العمل يف   
بة بعضوية علوم اإلعالم و�تصال  باإلماكن املطا شائعة لإلعالم و�تصال،  ثالت ا ل{ ل فمت ل

تجنس بح . معىل شلك  ية  يا يU العالقات  ياء، فان  يصومن خالل هذه األ ئ مي للسـشـ تشك
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يطة بني الفاعلني، مما جيعل . مطاطي جدا بكة اإلنرتنت كحلقة وصل  بار  سـوميكن ا شـ بت ع
تاج " يةفاألداة املعر"من هذه  تطاع إ يال فقط يف اخلطاب املصاحب �Þ، وا نودراسة ا Øق

توبة ية املادية لألشاكل  ية،  ودراسة األ مكاملضامني ا مهنطق عمل "يربر جزء م  من . مل
يا اإلعالم و�تصال  نولو تخدامات  ج�ج`ع ا تك يل األشطة اليت جتري حول " سـ نيف  حتل

ثل  ياء احملددة  ماأل يات"شـ يل وسائل اإلعالم �نرتنت وتق". لتقنا تح لوم هذه األعامل  ب
بادل املعىن نظمني  ية ا نو تاPردة اخلاصة  مل ع ية . لب هذه الو نقدية  ية ا يل ا ضعوكذ�  ل لعمل لحت

ية ئU الر ية األ يا سـإىل  سـ ئ ئيمي  .سـ
ية يا سأ® مقاصد ا يةاحة الطرح يف  يا سأ® مقاصد ا يةاحة الطرح يف  يا سأ® مقاصد ا يةاحة الطرح يف  يا سأ® مقاصد ا ئ    رصرصرصرصاحة الطرح يف  مي ئم مي ئم مي ئم مي     ::::للللسـسـسـسـم

سأ® ا ية  يا يف علوم اإلعالم و�تصال ر�ح  لهتب حا م يةتصفل ئيا هل جدا أن . سـمي لسومن ا
ية تريب : نفهم ذ�  ترص يف  بة للحد من جعل �تصال  يايئ املطا نا نرتك  كإذا  معل خم ل مي للسـك

ناس حقا تقادات . لالعالمات، وهنمت مبقابU رؤية عامل �ج`ع واه`ماته مبا يفع� ا نفاال
تقارب إذا من خالل ية، العمل يف الغرف : تالالذعة  ثايل، اإلسقاطات اÞا تجريد ا تا مل ل

بوية  . nلنخاملغلقة ، والقراءة ا
يه أن جنعل من لك عالمة مؤرش نا القول إن يف علوم اإلعالم . فومن املرغب  ميكنو

يه يد متاما  تأ نظور موجود دامئا دون ا علو�تصال جند هذا ا ك ل تب اريك مقرات .مل ك وقد 
Maigretتاب حديث � ما ييل يعة مع فكرة جوهر : " ك يف  املادي أو -لقطال بد من ا
يمت -�ج`عي با ما  يجة لرصاع اج`عي غا يط !بت،  ها كو س العالمات اليت نر ت لفع ن سـ

تا  قيده مؤ يات " "جتم تفاعالت اليت شلكت يف  توى اإلعاليم وآ!ر ا طوميكن رؤية ا ل حمل
يةتكثيف ثقا نطق معل احلراكت ا ية، و ف العالقات �ج` لم تعمل من هذه oع نا أن  ن ماذا  ميكن

سري املعىن من خالل الفعل؟ وعىل  ية العالمة  أو األمل يف  يغة الغامضة؟ رفض أ تفا مه لص
تلف، ألنه يعرف  تاج املعىن يو' من خالل املامرسات، فان 'يه نظام  خمالرمغ من أن إ ن

يU ل!عاية و بو سريهتعسـ يث . تفئة أشاكل هتدف إىل �عرتاف به و ته من  حÞا فإن درا سـ
تواصيل �ج`عي بعد ا يب ا ية يؤدي إىل  لا ل يب تغب ثني يف . لسـ با ثري من ا حوقد ساعد  ل ك

يري  ديالكومرب ثال  يل ا سأ®، عىل  يح هذه ا بعلوم اإلعالم و�تصال عىل تو مل س مل  بض
Delcambreية عىل نظام املدو ية وسلط الضوء لقض اÞي طرح ا بحوث ا ينة يف ا مي لتنظل
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ناجتة يف العمل واخلطا{ت  تا{ت ا يقات ا يقة أن اخلطا{ت اليت أثريت يف  لعىل  لك حتق حق
متعة  ها  تصاصاهتم ال ميكن تعامل  تربير ال تخصصني يف إطار ا بل ا شورة من  جما مع خ لق مل ملن

سري ساواة  تفألهنا ال تعطى عىل قدم ا  .pللمل
ثلث  ثني، وشارك يف �تصال ليلوح يف األفق ا با رس وراء هذا الوجه لوجه بني ا يا حل ملف

بح يف عامل . بل إنه، بال شك رهان املوا¼ة. ناإلسان العادي تطور  تصفعلوم اإلسان  ت لن
تقد أن يكون هذا الفرد  نغامت، وهو ما  يعتعدد ا ل متلص م بري جانرييهملا  تعيفكر، عىل حد 

Jeanneretq .ية حير يا ئإن معارضو ا ناس ألهنم يقولون لسـمي لمهنا من احلق يف الIم عن ا
ية هم لألشطة ا بة {'خول مه بأ نه املطا يقما  س حلقميك ن ناسب . نفل ملويس هذا هو املاكن ا ل

تابهتم با ما يعرتفون بذ� يف  ها وغا نا ية ومشول  يا ية ا شة أ كنا ل ئ مي مه ق جهمل م لكن من املؤكد . لسـ
يايئ  يل ا تح يأن أي {حث اÞي يقوم { مي ل يع أن يصفه وما لسـل تطبط مطالهبا، بني ما  يسـض
ية نا . عيكون من تطوير املعىن للقضا� �ج` ناظرتني اليت مت حتديدها  هتني  ت مي مجلU (لقض

تداوية ية، ومجU ا يا لا ل ئ  .rفهـي احللول األكرث مالمئة �Þ) لسـمي
ثني يف علو با بعض ا حوإمنا هو تصور حمدد للغاية لعمل �ج`ع اÞي يدفع  ل م اإلعالم ب

يايئ سامح هلم يف ومص العمل ا ميو�تصال وا يدين . لسـل يع علامء �ج`ع ال يزالون  بعو مج
تطاعهتم جذب املعىن إىل احلركة تقاد { سـعن � نة ملقاصد . ع با شة  نا ناك  يوجند  ت ق مه م

تاب جان لكود {رسون ية يف  يا كا ئ تفكري �ج`عيPasserons لسـمي وهذا يعرب . ل، يف ا
ها عىل اإل تخصصاتقظ!رة اÞي يو تقى هذه ا يايئ يف  لالعمل ا مل ال يوجد أي نص : "لسـمي

ية أو عالمة أيقوية نأو أيقونة ، وال وجود ألي عالمة  بري الاكتب، مل تكن "نص تع، عىل حد 
تلقي يف أي  لأبدا مكرهة أو mطقة حىت ميكهنا أن تكفي لفرض نوع من �تفاق عىل ا

نة يف ذ� لقا مياق اكن، ضا نص أو األيقونةسـ سجلني يف ا تلقني ا لء مجوع �تظار  مل للم . ن
سار املعىن ناء  يس إعادة  ية  يا بعض  إىل أن ا موشري ا ب ئ مي ل لي  .tلسـ

ناك  ية، و يا ية ا ية للخ يقة اخلصو هولكن {رسون ال يرص بأقل وضوح عىل  ئ مي لسـص لف حق
نة و ية حمكوم علهيا {خللط بني عالقات ا ثقا مييق يف املامرسات ا لهل ف عالقات املعىن، حتق

يد إبالغ بروتوكوالت " سري الصور قد يكون من ا ية  يا يع  نا ملفوفقط املعرفة  تفي ئ مي ب سـب

متة  {آل!ر  احملددة، يف اجلانب الفين وتدفق الصور أو غري ذ�،  ية ا ملها'راسة �ج` ع
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ثقايف  بعض (لو�Þ ال مفر من أن عمل اج`ع ا ثقايف كام حيلو  للاإلعالم ا ل
تربها « médiacultures »تسميته نصوص واألشاكل والعالمات اÞي  يع يف حتول ا ل

بعض جمرد مؤرشات بحوث اليت أجراها اميانويل . لا ثال، ا يل ا نا جند عىل  لو من  مل س به
يس ية Emmanuel Ethis تإ يا يل معامل ا يا عىل  ي5 اليت تقع  هور ا ئ عىل  مي حتل لسـلك س لمج

يق ها يف قلب  يارها وو حتقاليت مت ا ضع يلخت ية املعقدة يف ا ناء العالقات الزما ثل  ثاته،  ن لمتب . م
هذه اخلالفات عىل مقاصد  ييك  تخصصات أعطت طابع دراما ية ا تصار، إذا اكنت  ل{ تخ ل منط

تخصصات، وال ميكن ألحد جتاوزها يع ا سا® تفوق  ية، فا ليا مج مل ئ  .uسـمي
ية  ية اإلشاك ية اإلشاك ية اإلشاك بة احملدودةللللاإلشاك ية، واملطا بة احملدودة�تصا ية، واملطا بة احملدودة�تصا ية، واملطا بة احملدودة�تصا ية، واملطا ل�تصا لل لل لل     ::::ل

سأ®،  تقد أن نفس ا ملوأ وال أقول يف . Greimas وقرمياس Barthesطرحت بني {رت ع
بارش  تغلب أو - من الصعب جدا-ملحوارهام ا ناظرة  لل ولكن يف الفضاء بني طريقهتام ا ملت

ي5 اكن  ، مؤسس املدرسة، يعمل عىل دمع Greimasبإبطال املفارقة من تعدد األصوات، 
يقي يف ، و{رت جنده يقدمهنجيته يف جتريد توسطي للمعىن يد للعمل ا حلقم خطابه  كمته

سري، ولآلخرين يع . vلتفا سافة لألشطة املفردة للموا ساك ا ضواكن أحدهام حياول إ ن مل م
سرياته اخلاصة يب قوة املعىن عن  سعى إىل  تلفة يف حني أن اآلخر  تفا ي Øبدو أن . تغي يو
يس للهترب من هذا  سعى  ثني يف علوم اإلعالم و�تصال  با لالعديد من ا تح بديل، ولكن ل لا

ية، . للتعامل معه توف احللول  الهنا نت ت2 اليت مل  ئورمبا علوم اإلعالم و�تصال  تسـ تب
بة هلم ماكنة املدرسة أو الرصامة يف إضفاء الطابع الرمسي هو األمه نضوي يف . لنسـوهل { يو

يزت  يان  مهذا كر نظرته وبطريقة رصحية وال سـ� Christian Metzيست ي اÞي أسس  ل
تد®، واليت اكنت موصومة يف نظره، وال طائل مهنا ومأخوذة عرض  ية ا يا بة { ملعاملطا ئ مي لسـل

ية، وأوئك اÞين جيزمون بقدرهتا يا لبني أوئك اÞين يقللون من شأن ا ئ مي  .wلسـل
ية ال ميكن أن تقول معىن ال وجود �، وحىت ولو اكن هذا املعىن عادي أو لإن ا ئيا سـمي

تطور يف ظل ممارسات ا'ال®وميكهنا أن تصف بعض. متوسط رشوط اليت  ت ا واÞي هو . ل
يانز مزت. ال يشء ية " كذ� عن Christian Metz يستويف الوقت اÞي يدافع كر ئيا سـمي

ها عىل  يدة عن روح املدرسة وال تدين ما حيدث خار¼ا، وسعي هبدوء يف  معلتوحة  تمف بع
ي5يئ واxÞقوة �قرتاح  يل للعرض ا لس، فإنه وضع  يا بوصفه حتل تطور تدر جيي بإماكنه أن  ي
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يو فريون .نظرية �تصال الوسائطي ، أن األخذ يف Eliseo Veron يليسـوكام الحظ ا
ساب  تلفا من ا  mيقي ماك ية تعطي يف اPال ا بار ممارسات الوسائط اإلعال حل� خم ب تطت لع م

تداويل يدان وساطة املعرفة . yلا ثال-مويف  ترص عىل هذا ا مل و ذ عىل محمل  أن تأخ-سـنق
سار  ية ا ثني يف  با ملاجلد وسائل اإلعالم اليت قد ساعدت حقا يف نقل و¼ة نظر ا معل حل

تأوييل ية  . لا يا ية ا ئويف هذه الرسا® ا مي لسـن معنية z يف �تصال technosémiotiqueلتق
برييس منوذج  ا يقة ا لمبكوmت �تصال اليت هتمل  ل ية )وبدون إناكره(حق با ل، وغري  م

شفه وراء درس العالمات وتريب {لرسائل ا شغل  ياين، ا منوذج الغرميا تملعقدة  بك ن ملسـ لل

نحو  .لقواعد ا
ية والرمزية لوسائل  يب ا نإن األحباث املقدمة يف علوم اإلعالم و�تصال يف األسا لتقل
يط  يا، وذ� من خالل  ته هدفا حمدودا  يايئ، وأ نطق ا نت ا سلاإلعالم قد أ س عط مي مل تغ بن لسـ

هاز . نرشوط من إماكية �تصاللالضوء عىل بعض ا ثال أن ا يل ا هروا عىل  جلوقد أ ب ملظ س
تحول وفقا  شاهد، وأن اخلطاب العلمي  ند ا تاج إىل نوع من املعرفة  تلفزيوين  يا مل ع حي ل
ثل املعارض تقوم  نارص  هورها، وأن  تعرف علهيا  من خالل  ملوظائف الوسائط اليت  عظ ي

يوز  تو�ت من ا يح عدة  ميتو سـ ض لسـب شاشة تعY عرض ،semiosisم تابة عىل ا ل وأن ا لك
سم بطريقة حمددة ية تلزم ا يهنا و أن احلركة ا ية  تا جلا يط بع لتخطت ح وبعد هذه األعامل، ال . ف

بل، وحىت اآلن ال يشء من هذه  ثلام اكن من  ية املعىن  قيع أن نفكر متاما يف  م قض نسـتط
سار ناء ا ملاألحباث ال تطالب بعرض املعىن أو حىت إعادة  تار الوساطات، ومن مجيعها. ب خت 

هومة بقى غري  ية يف وسائل اإلعالم  سارات �تصا مفغري هذه ا ت ل  .مل
يف إن  سارات �تصال جيب أن  ية  ية اليت يرتكز علهيا حمليل  يا بة ا تتكاملطا م معل ئ مي لسـل

يل تح مترار، ويه أيضا موضوع  ل{ لل يايئ اÞي يواجه اإلبداع . سـ يل ا تح ميوخاصة وإن ا ل لسـل

سري نه جند بروزللتفالفعال  ية، وهيمت كذ� {لطريقة اليت  مات �ج` بات ع   ثوحتول و
تأويل شات حول . لوسائل ا نا قفإن ا شفرة"مل ية"أو  "  « code »لا با ط�  "عت

l’« arbitraire »  تعلقة ب ال سـ� تبلور {خلصوص و، و "العقد"مل يف العالمة، وت2 ا
شفرات، ولكن . هذه الصعوبة ويه غري قابU ل]و{ن متاما شة وجود هذه ا نا نا  لو ق من ميك

متع عىل  تداو® يف ا ية ا يا بات ا بعض املطا يف ميكن  هم  Pميكن أيضا العمل عىل  مل ئ مي ل ل لسـك ف
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تخدامات يد عىل أألقل، يف املواضع و� بات واإللزام وا سـا سـ تجث بة  .aaلل لإن املطا
ناقضة ية  يا تا ئ ممي سعى . لسـ باع  تجابة إل يف وا شف عن فن ا مو ت سـ ناة  لتكتك نه  قمعني أكرث  م

ية علامء . مهنجية با ثلام نراه يف ا ية و�تصال،  يا ست موا¼ة بني ا يد  تأ طإهنا { ت ئ مي ي ك عل م لسـ ل
ية الفعل ها، لك . معل�ج`ع من خالل  شلكة حامسة ومعقدة يوا ساطة،  ¼إهنا، بلك  م ب
ية يع العلوم اإلسا نيف جما�، ويف  ن  .مج
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