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 إلاشكاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يشهد إنسان العصر عبر راهن وجوده العديد من التحّديات والتحّوالت املتنّوعة وضمن 

تعايشه مع مجتمع املعلومة بما يقارب املتاهة. إذ لم يعد أمام املجتمع سوى أن ينظر في أساس 

التقّدم والتطّور الستشراف أفاق املستقبل بما يحمله من تشعب من حيث رحابة التواصل 

مكن واملحتمل. وإزاء هذا املتالزم بفا
ُ
عليات التطّور املفاجئ والقائم في الوقت ذاته بين دوامة امل

فإن التحّديات التي تواجه إلانسانية في عصرنا الراهن، فأضحت داعيا للقلق وإثارة الخوف، 

ل هذه التحّوالت تراكما معرفيا يظل 
ّ
حيث صّيرته كثير التفكير بما يخفيه له املستقبل. تشك

ر  مدمجا
ّ
ضمن تركيب منظومتها، إنها تحّديات ذات طابع عالمي تخترق الحدود بين الدول وتؤث

على الهّويات الوطنية. كما تعّد الثورة العلمية لتطور التكنولوجيا من أهم الظواهر التي تمّيز 

 العصر الحالي، إذ تعود أهميتها  إلى التأثير العميق الذي تحدثه ضمن كافة الجوانب وإلى غاية

املشكالت الاقتصادية والاجتماعية التي تثيُرها،  ومع تزايد فاعليات الذكاء الاصطناعي وتقنيات 

الروبوتيك املتصاعدة في التحول الجنوني وألجل ذلك  ترتب عنها تجاوز ملسألة التجميع وتقنيات 

عن إلاعداد املستقبلي إزاء املعلومات الحاصلة، فالقادم يطمس محصول الحاضر، كما نجم 

هذا الانفجار املعرفي والتكنولوجي العديد من التغّيرات ضمن كافة مناحي الحياة ،إذ زادت حّدة 

التغيير الاجتماعي  وبخاصة في القيم واملؤسسات والعالقات الاجتماعية. إزاء هذا تالحق إنسان 

مما العصر فاعليات املواربة والارتياب صوب تقنيات التشويش وموالج الفوض ى املنّضدة، 

يجعلنا نتأول مستقبل السيميائيات التواصلية الستشراف سلوك جماعي بديل ضمن ثقافة 

 أخرى ال تأبه بوضوح املعنى مما أكسب أسيقة التلقي إشكالية عماء العالمة.

في حذو هذا الطرح: "إن معظمنا على قناعة تامة بأن  جاك فونتانييذهب السيميائي 

ف، في كّل ألاحوا
ّ
ل، على التكنولوجيا، والرقمية وإلانسان آلالي وعلوم الّنانو مستقبلنا يتوق

اقة. ومع ذلك ترتكز كل هذه آلافاق 
ّ
وبيولوجيا ألانظمة وعلى ابتكار أشكال جديدة للط

التكنولوجية على اختيارات وقرارات ال خيار لنا أمامها وال مفّر لنا منها: من ذا الذي يستطيع أن 

ك في معنى هذه الخيارات 
ّ
التكنولوجية ومعنى خياراتنا املجتمعية وبشكل أعم خياراتنا يشك

الحضارية؟ ما هي عواقب هذه التكنولوجيات على عالقاتنا مع الطبيعة، وعلى تصّورنا نفسه 

 لهذه الطبيعة؟".

إن ألانثروبولوجيا عبر مساعيها املعاصرة صدرت بمسلك مخالف وهي تنظر إلى الواقع 

ى منطق القطع في حذو ما تجليه أنساق ألاسطورة من خالل بعين الريبة كونها تنعطف إل

مفاهيمها وآليات اشتغالها واساليبها املقارنة املعاصرة، وكذا ألامر يعود لدى ُمصّممي النظريات 
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السحيقة عن آلاثار الكبيرة التي تؤّديها  املعلوماتية وهي تشهد لتلك الفوالق والِفجاج

قاتنا وأنساقنا الاجتماعية، فالتشويش املعلوماتي أفرز انزياحات التكنولوجيات في التأثير على عال

في صناعة التراكم وبالغات تداعي العالئق التي تطمس رسوخ املعنى، حيث تنسفه إلى الالمعنى 

ال تذعن ملنطق ألاسنن ووضوح مسار الوجهات التواصلية، مما ينذر بموت  إقليديةضمن متاهة 

ريات ألانساق. أم أننا نرتحل صوب الطوطولوجيا من غير معنى املنطقية والحسابية وفتور صو 

 ..فيتغنشتينإثر نزوع املعلومة صوب فاعلية الاقتصاد في ألاداء التواصلي وفق ما يذهب إليه 

إضافة إلى هذا، ترد سيرورة توارف القضايا الكبرى التي تصادفنا في عصرنا الحالي        

وحقوق إلانسان والسكان والعمران والفنون الجميلة والصحة مثل البيئة والتنمية املستدامة 

ى وألاوبئة والطاقة واملياه واملعلومات والتعليم والابتكار وألامن عبر مشايعة ثقافة التجاوز ودعاو 

العفو في مقابل التطّرف وتفش ي الحروب مما يستوجب إزاء هذا تدخل العلوم إلانسانية أو 

 -الفلسفة  -عة علم املعنى، حيث تطور أنظمة )ألانثربولوجياالاجتماعية التي تسهم في صنا

أسيقة إلايديولوجيات وطبيعة الثقافات.( عبر مساهمتها الجوهرية  -علم النفس -املنطق

 واملركزية في ألاداء الفاعل ملكّون املعنى، كما أن علوم املعنى بما فيها السيميائيات، كونها تظل

راهن هذه الخيارات والتحوالت التي تنطوي عليها كل تلك دوما معنية بتقديم إجابات عن 

القضايا واملوضوعات الراهنة. إنها معنية من جهة، بالتحوالت التكنولوجية والاجتماعية 

وبالطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات من خالل التوقعات والسياسات الاجتماعية والثقافية 

العواقب الناجمة عن دمج هذه التحّوالت داخل التي تحّددها، كما أنها معنية من جهة ب

 مجتمعاتنا وعن توازن قّيمنا وسلوكاتنا ومعتقداتنا والسيما في أبعادها وتحديداتها الاجتماعية.

ه، يمكن التساؤل، كيف تقدم السيميائيات بعامة والتواصلية منها        
ّ
لذلك كل

العلوم؟ ألجل إخفات مدارات التشويش بخاصة تلك املقّدرات املعرفية كي تستشرف عبر تكامل 

صوب تعّقل آخر يفترع ألابواب املوصدة ألداء مدلوالت وأساليب أخرى كي تتموضع صمن أقرب 

ألن التنافر يشّوش الوضوح ويعّتم أنساق البهاء، وعليه  هيرونمسافة بين نقطتين كما يذهب 

اقة خارج السنن وبين تكّومه الصحي فال اتساق بين موبقات التراكم املتوّرم الذي يؤدي إلى إلاع

 ضمن السنن حيث ألانساق تظل دوما رهن الاستبدال والتحّول. 
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 املؤتمر محاور 

 

 

  .ألاطر الظاهراتية للسيميائيات 

 .السيميائيات الثقافية والتراث 

 رهانات السيميائيات التداولية. 

 .السيميائيات وإشكالية توّسع العالمة إزاء تعّدد التخصصات 

 راهن السيميائيات التداولية في املؤسسات التعليمية. 

 .السيميائيات البيولوجية والاخالق 

 .الحلقة املفقودة بين علم الجمال وعلوم البيولوجيا أو ..(Abduction) الاستبعاد 

 سيميائية الجهات، العالمات، القيم املعيارية، الحوار. 

 .السيميائيات وبالغات املفارقة 

 شهاري عبر تهشيم جهات التمثيل.بالغات الخطاب إلا  

 .السيميائيات وتطبيقاتها على أنظمة التسويق والاتصاالت 

 .تشكل اللوحة، املوسيقى املسرح، السينما -السيميائيات املرئية: الالوان  

 السيميائيات ودالالت الرقمنة للعالمات الافتراضية عبر الوسائط. 

 متناهي.سيمياء الوباء الفيروس ي وأقنعة التحّول الال  

ية وأسيقة التسويق )املواربة والالمعنى(.  را  الصورة إلاشه

 السيميائيات وكونية ألانساق الثقافية. 

 

 

 هناك محاور أخرى ترد خارج هذا املقترح تدخل بالضرورة ضمن صلب إلاشكالية.

 

 



 

 

 

 واملستقبلية حتّديات السيميائيات ورهاناُتها اآلنية الدولـي املؤمتـر
 

5 

 الدولي للمؤتمر العلمية التنسيقيةاللجنة  

 
 

 

 .د. ناصر سطمبول أ
 وتحليل الخطابات مختبر السيميائيات

 كلية آلاداب والفنون  

  1جامعة وهران 

 .الجزائر

 

 بريمي عبد هللاأ.د 
 مختبر البحث في السيميائيات والّدراسات السردية والثقافية

 الكلية املتعّددة التخصصات
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 .املغرب 
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