
 

 المإلعنشأة وتطور نظرايت ا
 :مقدمة   -

"عرفت شعوب العصور الوسطى يف أورواب اإلعالم الديين فقط إىل أن ظهر املذهب الربوتستاين لقد 
حيث وجدت الكنيسة الكاثوليكية نفسها مضطرة إىل شن إعالم مضاد ضد الكنيسة الربوتستانية واعتربها 

الدين... فقد مت تكليف رجال الدين من كرادلة وقساوسة أبمر من الباب غريغوري الثالث خارجة عن حدود 
عشر للقيام مبهام رجال اإلعالم يف مواجهة خطاب الكنيسة الربوتستانية وإعادة الثقة إىل الكنيسة 

ستعانة ابلنظرايت ، وهكذا بدأ التفكري يف توظيف اإلعالم خلدمة أفكار واالجتاهات معينة، ابال1 "الكاثوليكية
 املبدأ واألفكار. خمتلف الفلسفية لتفسري ظاهرة اإلعالم، وابلتايل التحكم فيها وتسخريها لتكريس

، عندما ابدر ثالثة أساتذة 1959"متت بلورة نظرايت فكرية وسياسية لإلعالم، ألّول مرة عام و 
ت، تستند مضامينها إىل طبيعة البنيات جامعيون يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل صياغة عدد من النظراي

السياسية اليت سادت خالل حقبات متتابعة من اتريخ اإلنسانية، مارس اإلعالم فيها نشاطا ينسجم يف 
جوهره مع تلك البنيات. كما ابدروا إىل تقدمي نظرية جديدة وطالبوا بضرورة تطبيقها، نتيجة اقرتان مجلة من 

عاملية الثانية، يرتبط بعضها ابلتمركز اهلائل الذي عرفه اإلعالم اجلماهريي، املستجدات، يف أعقاب احلرب ال
 .2 "وبفاعليته املعلوماتية الكبرية وبتعاظم وظيفته اإلعالنية

انتقل اإلعالم نقلة نوعية سامهت يف زايدة الوعي  1450الطباعة على يد غوتنربغ عام ومع ظهور "
والتنوير يف أوراب، حيث مهدت الطريق لربوز الثورتني الصناعية والتكنولوجية، وأصبح لإلعالم دور متميز يف 
اجملتمعات الغربية من خالل انتشار الكتاب والصحافة حىت وصل إىل مجيع أحناء العامل، وأصبح لع نظرايته 

وتطورت عرب التاريخ اإلنساين  هذه النظرايت ، اليت وضعها العلماء والباحثني لتتطور3 "صة بهوفلسفته اخلا
 .وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية معها

 ظهرت يف أورواب خالل القرن السادس عشر النظرايت اإلعالمية األربعة، وكانت على النحو التايل:
 :نظرية السلطة أو النظرية االستبدادية -1

                                                           

العتبة ، املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية،   1، طوعالقتها ابإلعالم الكالسيكيامليداي مفهومها املعاصر  خضر إبراهيم حيدر : -1
 .79، ص  2018العباسية املقدسة ، 

 .27، ص  0022، دمشق ، ، دار الفكر  1، طعلوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -2
 .97، املرجع السابق ، ص وعالقتها ابإلعالم الكالسيكيامليداي مفهومها املعاصر  خضر إبراهيم حيدر : -3
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يف القرنني السادس والسابع عشر  "خبصوص نظرية السلطة أو النظرية االستبدادية فقد ظهرت 
ب احلاكمة خامليالدي ، متزامنة مع ظهور الطباعة وانتشار الصحف املطبوعة، وذلك يف عهد امللكيات والن

 .1 "ابسم احلكومةيف أوراب. فقد كانت الصحافة متثل الذراع اإلعالمي للدولة، واللسان الناطق 
إىل الفرد بوصفه اتبعا للدولة، وأّن أمور الدولة ومقاليدها تكون يف يد احلاكم " هذه النظريةوتنظر 

يف لة هي احلاكم، ومها معا هلما احلق الذي يستمد قوته ونفوذه من احلق اإلهلي وابلتايل عادة ما تكون الدو 
تنظيم كافة أمور احلياة يف الدولة وتوجيه أفرادها ومؤسساهتا، وتعترب الصحف يف ظل هذه النظرية أداة لنشر 

  . 2 "أفكار الدولة وتوجيهاهتا ابعتبارها أداة أو وسيلة لنقل املعلومات وحتقيق غاايت الدولة
على النظرية هم سايربت وشرام وبيرتسون يف تصنيفهم لنظرايت  أّول من أطلق هذا االسموقد كان "

 الرؤية اإلعالمية يف مفهوم نظرية السلطة تنطلق من اآليت :االتصال اجلماهريي. فقد أوضحوا أّن 
 تكون وسائل اإلعالم خاضعة لسلطة النخب احلاكمة. -
 التوجيه.مينع النظام احلاكم تدخل اإلعالم يف السلطة، سواء ابلنقد أو  -
 يعمل اإلعالم على تقوية النظام احلاكم. -
 .3" يعمل اإلعالم على تقوية النظام احلاكم -

، لتجعل من اإلعالم احلارس األمني للحكومات وهبذا فرضت النظرية السلطوية أفكارها بقوة
والساهر على بقاءها يف مقاليد احلكم ألطول مدة ممكنة، متخذة من الرقابة املشددة أقوى سالح لقمع أي 

  نقد يوجه إىل األنظمة السياسية.  
 :نظرية احلرية   -2

استمدت نظرية " الرقابة، وقدظهرت نظرية احلرية حماولة إيصال احلقيقة إىل الشعب وبدون مقص 
احلرية مرجعيتها من األسس الفكرية للفلسفة الليربالية، اليت نظّر هلا كل من جون ستيوارت ميل وجان جاك 
روسو وجون لوك، ومن أعقبهم من الفالسفة واملفكرين الغربيني، الذي توسعوا يف األطروحات الفكرية هلؤالء 

، عقب الثورة حلرية أتخذ جمراها، أبسلوب تنظيمي فلسفي يف احلياةالفالسفة الثالثة. فقد بدأت قضية ا
الصناعية يف أوراب، وذلك كاجتاه لالبتعاد عن الدين، املتمثل يف تسلط الكنيسة، والتزاماهتا ابلنسبة للحياة 

                                                           

 .76، ص  0142، الرايض ، ، العبيكان للنشر  1، طنظرايت التأثري اإلعالمي  حممد بن سعود البشر : -1
 .393، ص  0002القاهرة ، ، عامل الكتب،   2، طنظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري حممد عبد احلميد : -2
 .68،  76، املرجع السابق ، ص نظرايت التأثري اإلعالمي  سعود البشر :حممد بن  -3
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ىل االجتماعية واالقتصادية يف أوراب، وانتقلت هذه القضية إىل جماالت السياسية والفكر واألدب، تدعو إ
 .1 "حتررها، وانطالقها مما كانوا يظنون أّّنا قيود حتّد من تقدمها

وريثة فلسفة األنوار واالقتصاد السياسي  يري ميكننا إذن أن نقول أّن "نظرية احلرية يف اإلعالم اجلماه
احلقيقة، اليت الليربايل، وهي تعرّب يف ّناية املطاف، عن رفض مبدأ السلطة، وعن أن ال أحد ميكنه أن حيتكر 

تعرف أبّّنا تطابق للفكر مع الوقائع امللحوظة، امتيازا لفرد واحد أو لطبقة واحدة، وتعارض هذه النظرية أية 
 .2 "حماولة حلسم موضوع احلقيقة عن طريق سلطة ما

الليربايل وجتاوز "الفرتة الواقعة بني احلربني العامليتني، رأي الغرب أّن مثة حاجة لتجديد الفكر وخالل 
املفهوم الليربايل القدمي لإلعالم الذي أصبح تقليداي وأورثودكسيا، فعمد إىل استبدال مفهوم حرية اإلعالم 
مبفهوم حق اإلنسان يف الوصول إىل املعلومات، وقد استمرت هذه اإلرهاصات الفكرية التجديدية خالل فرتة 

ت على مدى عقد السبعينات، حول مفهوم حق اإلنسان يف ما بني احلرب العاملية الثانية، إىل أن تبلور 
 .3 "االتصال

يف هذا السياق جند أّن الباحثون واخلرباء واملهنيون قد جنحوا "يف انتزاع تشريعات متعددة يف الدساتري 
الدستور . فاملادة األوىل من السياسية واإلعالمية الغربية تضمن حرية الرأي للمواطن يف اجملتمعات الغربية

األمريكي تنص على أّن )ال جيوز للكوجنرس ألن يضع أي قيود حتد من حرية الصحافة(، وهو ما فتح الباب 
واسعا حلرية الرأي والتعبري يف اجملتمعات الغربية، واجملتمع األمريكي على وجه اخلصوص. وبتلك التشريعات 

ومني رئيسيني يكفالن حرية الرأي والتعبري ومها : والقوانني قامت نظم اإلعالم يف اجملتمعات الغربية على مفه
 .Participation" 4 المشاركة، ومبدأ Market Society جمتمع السوق

ن أسسوا يأّن اجملتمع ميثل سوقا حرة لألفكار... والفالسفة اللرباليون الذ"ونقصد بسوق اجملتمع 
يكون مبثابة السوق احلرة لألفكار، وما هو رديء هلذا املصطلح يف جمتمعاهتم يقولون : إّن اجملتمع ال بد أن 

... ومعىن املشاركة أّن املواطنون هم أعضاء مشاركون يف العملية الدميوقراطية، ومن يصاب ابلكساد ويضمحل

                                                           

 .18،  71، ص  0142، الرايض ، ، العبيكان للنشر  1، طنظرايت التأثري اإلعالمي  حممد بن سعود البشر : -1
 .57، املرجع السابق ،  ص علوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -2
 .57، املرجع نفسه ، ص علوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -3
 .02، املرجع السابق ، ص نظرايت التأثري اإلعالمي  حممد بن سعود البشر : -4
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له عالقة  طرائق مشاركتهم الفاعلة ضمان حريتهم يف الرأي والتعبري عن كل ماله عالقة حبياهتم اخلاصة وكل ما
 .1 "ع الذي يعيشون فيه ابلوسائل اليت يريدوّنابشؤون اجملتم
احلرب العاملية الثانية وضعت العقيدة الليربالية موضع نقاش، من خالل مفهوم احلرية "يف أعقاب و 

انتشارا كبريا، أاثر شكوكا جدية حول مفهوم زمن خالل مفهوم الدميقراطية. فاملاركسية اليت عرفت آنذاك 
ذ ما فائدة احلرية احلقوقية احلرية، معتربة أّن احلرية يف مفهوم العقيدة الربجوازية ليست حقيقية وإّّنا شكلية، إ

إن مل يكن اإلنسان ميتلك وسائل ممارستها، احلرية تصبح عقيمة عندما ال نستطيع التمتع هبا فعليا، وال ريب 
أّن إلقاء الفكر املاركسي الضوء على التناقض القائم بني اجلانب احلقوقي واجلانب الواقعي يف هذه املسألة، 

 .2 "دة حتدد ممارسة احلرية على أرض الواقعلفت إىل أمهية توافر شروط عدي
لكن املبالغة يف حترر اإلعالم من القيود أدى بشكل كبري إىل اقتحام احلياة اخلاصة للناس ونشر 

ر اجلرائم والعنف واجلنس، حجتها حرية اإلشاعات واألكاذيب ومضامني إعالمية جريئة، هتدف فقط لنش
      التعبري. 

 : املسؤولية االجتماعيةنظرية   -3
" مفهوم كان يعّد أحد أهم مقدسات النظرية جاءت نظرية املسؤولية االجتماعية، لينتهي معها 

الليربالية، أي مفهوم ترك قوانني السوق تتحرك حبّرية اتمة من قبل الدولة... حىت يف الوالايت املتحدة اليت مل 
جلان مراقبة أمهها جلنة االتصال الفدرالية برمته، مت تشكيل  تشأ الدولة فيها أن تتدخل يف النشاط اإلعالمي

واليت قدمت تقريرا  1964وجلنة كارنيجي اليت شكلها الرئيس جونسون عام املسؤولة فقط أمام الكونغرس... 
يطالب الكونغرس إبنشاء مكتب فدرايل للتلفزة العامة. وقد مت تشكيل املكتب حيث أخضع لقوانني فدرالية، 

  .3 "وجرى حتريره من هدف الربح واستقل متاما عن احلكومة
"يف ظل تزايد الوعي املتنامي بفشل سوق األفكار احلرة بني الساسة واإلعالميني وخباصة يف و 

 Henery لوالايت املتحدة األمريكية يف محاية اجملتمع واجلماعات واألفراد وتلبية حاجياهتم قام هنري لوسا

R.Luce  بتمويل  –صاحب شركة التامي  –واالهتمام إىل برانمج عملي. فقد قام لوس بتحويل هذا الوعي
هتدف إىل التعرف  –شيكاغو رئيس جامعة  Robert Hutchins وفيسور روبرت هوتشنزدراسة أجراها الرب 

. فشكل هوتشنز على الفور جلنة من 1942على الوضع الراهن وأتثريه على مستقبل الصحافة، وذلك يف عام 

                                                           

 .22،  12، املرجع السابق ، ص نظرايت التأثري اإلعالمي  حممد بن سعود البشر : -1
 .67، ص  0022، املرجع السابق ، علوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -2
 .08، ص  0022،  نفسه، املرجع علوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -3
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. جلنة هوتشزخارجية سابق، وعرفت هذه اللجنة ابسم عشرة أساتذة جامعيني كان من بينهم مساعد وزير 
أصدرت اللجنة تقريرا كان  1948ويف عام  يف تنفيذ هذه الدراسة.كانت مهمة هذه اللجنة مساعدة هوتشنز 

لذا جيب أن تراعي الصحافة الدقة وحترى الصدق، مبعىن أّن العمل  .1 "عنوانه : صحافة حرة ومسؤولة
 الصحفي جيب أن ميارس حبرية مسؤولية.  

 : شيوعيةالالنظرية   -4
كارل ماركس   يعدّ  يت"شهد الربع األول من القرن العشرين، ميالد نظرية الصحافة الشيوعية واللقد 

األب الروحي هلا... متأثرا بفلسفة زميله األملاين جورج هيجل. وترتكز هذه النظرية على أّن وظائف وسائل 
اإلعالم يف اجملتمع الشيوعي هي نفسها وظائف اجلهاز احلاكمـ أي دعم بقاء وتوسع النظام االشرتاكي، وأّن 

وليس هلا أن تبحث عن احلقيقة. ويف ظل هذه النظرية  هذه الوسائل جيب أن توجد لنشر السياسة االشرتاكية،
، فإّن  وسائل اإلعالم اجلماهريية تعد أدوات للحكومة، وجزءا ال يتجزأ من الدولة، والدولة متلك وتقوم 

 .2 "بتشغيل هذه الوسائل، واحلزب الشيوعي هو الذي يقوم ابلتوجيه
"تفرتض النظرية الشيوعية، أّن اجلماهري أضعف، وأجهل من أن حتاط علما بكل ما تقوم به كما 

احلكومة، ووسائل اإلعالم جيب أن تعمل دائما من أجل األفضل واألفضل عادة هو ما تقوله القيادة ويتفق 
دعم وتساهم يف إجناح بطبيعة احلال مع خط النظرية املاركسية ومن مث، فإّن كل ما تفعله وسائل اإلعالم كي ت

الشيوعية يعد أخالقيا، يف حني أّن كل ما تفعله لعرقلة اإلجناز الشيوعي يعد غري أخالقي. استخدمت النظرية 
للدعاية، أكثر منها للتنظري العلمي، كشعارات تكافؤ الفرص، واملساواة والعدالة  الشيوعية مفردات كثرية 

 .3 "غالل عن طبقات الشعب العاملاالجتماعية، والتقدم الثقايف ورفع االست
 4 : إىل ما يليعناصر هذه النظرية ميكن تلخيص أهم و 
جرى تطبيقها يف االحتاد السوفيييت يف بداايت القرن العشرينـ ويف دول أوراب الشرقية عقب احلرب  -

 العاملية الثانية، وامتد أتثريها إىل مناطق عديدة يف العامل النامي.

                                                           

 .52، املرجع السابق ، ص نظرايت التأثري اإلعالمي  حممد بن سعود البشر : -1
، ص  0162، عّمان ،  ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع1، طنظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين  عبد الرزاق الدليمي : -2

82. 
 .28، ص  نفسه، املرجع نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين  عبد الرزاق الدليمي : -3
 .83،  28، ص  0022، املرجع السابق ، علوم االتصال واجملتمعات الرقمية  فرايل مهنا : -4
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الستالينية، ممتزجة بفلسفة هيغل والفكر الروسي يف  - ةينينيالل -تنبع من األيديولوجية املاركسية  -
 القرن التاسع عشر.

مهمة اإلعالم يف هذه النظرية تتجلى يف اإلسهام يف جناحات النظام االشرتاكي السوفيييت  -
 واستمراريته، وبكل شكل خاص، يف دميومة دكتاتورية احلزب الشيوعي.

 ظر النظرية على اإلعالم توجيه أي نقد ألهداف احلزب اإلسرتاتيجية.حت -
     امللكية العامة، وال وجود مللكية خاصة يف اإلعالم مجيعا.   -
 اإلعالم مملوك للدولة، وتسري الرقابة عليه بشكل صارم. -

طوير النظرية ميكن القول أّن "النظرية الشيوعية الشمولية مل أتت من الفراغ، بل هي نتاج توعموما 
السلطوية... لكن النظرية الشمولية الشيوعية ذهبت أبعد من ذلك يوم أطبقت ابلكامل على وسائل اإلعالم 

 .1 "وجعلتها حتت تصرفها، أي خلقت مركزية إعالمية قوية
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