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 :الوظيفية اجلديدة -1

حيث اكنت ول تزال مرجعا أ ساس يا ومنطلقا حتتل النظرية الوظيفية ماكنة مرموقة بني النظرايت الاجامتعية، 

ىل عمل البيولوجيا والطب فكراي للعديد من ادلراسات والبحوث الاجامتعية،  جتاه الوظيفي اإ وتعود اجلذور ال وىل لالإ

والعلوم الطبيعية حيث يقوم هذا الاجتاه عىل فكرة أ ساس ية مؤداها أ ن لك عضو من أ عضاء اجلسم يؤدي وظيفة معينة 



ىل خلل يف النسق وهذه الو  ظائف تكون متاكمةل ومتناسقة، وأ ي خلل يف أ ي وظيفة يف أ ي عضو داخل اجلسم يؤدي اإ

 (.اجلسم)كلك 

اجملمتع ابلاكئن احلي وعىل رأ سهم هربرت س بنرس، وقد لفتت هذه الفكرة انتباه علامء الاجامتع اذلين اكنوا يش هبون 

 :وقد ارتكز هذا الاجتاه عىل مبدأ ين أ ساس يني هام لكوت ابرسونزوات ،روبرت مريتونو  وأ ميل دوراكمي أ وجست كونت مث

 .أ ن اجملمتع مثل اجلسم البرشي لكية متاكمةل :أ ول

طار لكية: اثنيا ل يف اإ  .أ ن لك عضو من أ عضاء هذا اجلسم ل ميكن فهمه اإ

من الرواد ال وائل اذلين اعمتدوا عىل النظرية الوظيفية يف حتليالهتم الاجامتعية،  (1013-1221)ويعد هربرت س بنرس 

 :وقد لحظ س بنرس العديد من أ وجه التشابه بني الاكئنات العضوية والاكئنات الاجامتعية مهنا

بح دوةل فالرضيع يمنوا حىت يصبح طفال فرجال، واجملمتع يص  ابلمنويمتزي لك من اجملمتع والاكئنات العضوية  -1

مرباطورية  .فاإ

 .كام أ هنا تمنوا يف درجة تعقدها البنايئتمنوا لك اجملمتعات والاكئنات العضوية وتتطور يف احلجم  -2

 .تتشلك لك من اجملمتعات والاكئنات العضوية من أ عضاء تؤدي وظائف حمددة داخل النسق العام -3

ىل تباينات  -4  .يف البناء والوظيفةيؤدي التطور داخل اجملمتعات أ و الاكئنات العضوية اإ

 

ميل دوراكمي سهامات اإ  :يف النظرية الوظيفية فنلخصها يف النقاط التالية (1017-1252) أ ما اإ

 .رؤية اجملمتع عىل أ نه نسق أ و وحدة لكية تتأ لف من مجموعة من الوحدات املرتبطة مع بعضها البعض -1

جياد حاةل من التوازن العام يسعى اجملمتع بشلك عام -2  .ابعتباره نسقا غىل اإ

 .هناك اتفاق عام عىل القمي واملعايري املوجودة داخل اجملمتع يلزتم هبا مجيع أ فراده -3

ن التفاق عىل القمي واملعايري بني أ فراد اجملمتع ميثل الهدف الهنايئ للنظام -4  .اإ

 

من أ برز علامء الاجامتع الوظيفيني، ومن أ برز ( 1070 -1012)اتلكوت ابرسونز  عامل الاجامتع ال مرييك ويعترب

أ فاكره الوظيفية أ ن اجملمتع يتكون من النظم املتفاعةل مع بعضها البعض واليت تكس به قدرا من الاس تقرار ، وأ ن 

ىل حتقيق التاكمل الاجامتعي  ال نساق ختضع ال فراد لكوكبة من ماكنزيمات الضبط الاجامتعي، وهذا ما يؤدي اإ

س تقرار، ويرى ابرسونز أ ن التحليل الاجامتعي جيب أ ن يركز عىل النسق الاجامتعي اللكي وليس عىل والا

 .الاحداث الاجامتعية املعزوةل اكجلرمية واجلنوح واملشالك العائلية حيث يفرس اللك ابجلزء وليس العكس

ىل الاس تقرار الاجامتعي يتكون هذا ا لتصور من أ ربع أ نساق ووضع ابرسونز تصور شامل للمجمتع يؤدي اإ

 :رئيس ية ويه



 .التكيف وبضطلع هبا النسق الاقتصادي الفرعي -1

 حتقيق الهدف ويقوم به النسق الس يايس الفرعي -2

 .التاكمل ويعمل عىل حتقبق الروابط الاجامتعية الفرعية -3

 .احملافظة عىل المنط أ و خفض التوتر ويكون من نصيب الؤسسات الثقافية ومؤسسات التنش ئة -4

ىل أ هنا مل تسمل من انتقادات لذعة خاصة  وابلرمغ من الاسهامات اجلليةل اليت قدمهتا الوظيفية يف عمل الاجامتع اإ

والنقص يدخروا أ ي هجد يف كشف ماكمن القصور من جانب أ ولئك اذلين ميثلون املذهب الرصاعي املاركيس، حيث مل 

عادة بعهثا اذلي ظهر عىل هذه النظرية، وهذا ما أ دى ببعض اخمللص ىل مراجعة أ فاكر النظرية من أ جل تطويرها واإ ني اإ

 .وعىل رأ سهم جيفري أ لكس ندر ونيالكس لوهامن حىت تواكب التغريات والتطورات الاجامتعية الراهنة

 :عوامل ظهور الوظيفية اجلديدة

ظهور اليسار اجلديد  )شهدت مخس ينيات و س تينيات القرن املايض تغريات اجامتعية و س ياس ية داخل و خارج امرياك 

، تعامض القوة السوداء ، العنرص النسوي ، موجات التحرر ، احلرب الباردة ، املد الش يوعي ، الوعي الطاليب ، حراكت ضد 

لك هذه الاشاكلت و التغريات و غريها أ ابنت عن أ ن ( اخل ...المتيزي العنرصي ، احلقوق اجلندرية ، تزايد الهوة بني الطبقات 

اليت وقعت حيهنا يف أ زمة عىل املس تويني النظري و ( البنائية الوظيفة ) ات يف النظرية السوس يولوجيّة حتديدا هناك ثغر 

ل  الايديولويج ، حيث بينت الوقائع أ ن هذه النظرية عىل الرمغ من كوهنا اس تطاعت تفسري الواقع الامرييك لفرتة من الفرتات اإ

ما جعلها تغرد يف واد و الواقع يف واد أ خر ، ففي الوقت اذلي اكن فيه اجملمتع الامرييك  اهنا مل تعد قادرة عىل مواكبة التحولت

يتخبط يف مجة من املشالكت ، لس امي الرصاع الطبقي و اجلندري ، اكنت يه بعيدة لك البعد عن هذه التغريات اجملمتعية ، 

قرار التو  ازن و ال س تقرار ، ما جعلها تتصدع عىل املس توى النظري ، متجاهةل ذكل الرصاع ، ماضية حنو احلفاظ عىل النظام و اإ

انهيك عن أ هنا كذكل ظهرت للعيان بأ هنا نظرية حمافظة ، تدمع ال يديولوجيا الليربالية ، و مرتبطة ارتباطا شديدا ابلس ياسة و 

 الواقع الاجامتعي وموضوعية ، و بعيدة عن احلياد ، ال مر اذلي أ دى ابلرادياكليني اىل الانتفاض ضدها و ضد مزامعها يف تفسري

 : يه( البنائية الوظيفية ) من أ برز الكتاابت الرادياكلية اليت َظهرت تكل الفرتة يف نقد النظرية البارسونية 

 ( ذو الياقات البيضاء) ، ( اخليال السوس يولويج ) ، ( صفوة القوة ) عامل الاجامتع الامرييك رايت ميلز اذلي كتب  -

 ( ال زمة القادمة لعمل الاجامتع الغريب) عامل الاجامتع الامرييك أ لفن جودلنر اذلي كتب  -

 ( الانسان ذو البعد الواحد) عامل الاجامتع ال ملاين هربرت ماركيوز اذلي كتب  -

سونية ، حيث رضبة للنظرية البار ( الازمة القادمة لعمل الاجامتع الغريب )و (اخليال السوس يولويج )شلكت كتاابت مثل 

دأ ب الاكتبان عىل فضح عورات البنائية الوظيفية و دعوا اىل التأ مل من جديد يف حيثيات النظرية السوس يولوجيّة و مرامهيا ، 



عادة النظر يف حفواها ، بل وصل ال مر برايت ميلز اىل تلخيص كتاب ابرسونز  يف أ وراق معدودة ( النسق الاجامتعي ) و اإ

ايه  ، يف ِحنين أ ن كتاابت مثل الانسان ذو البعد الواحد و ! ابلنرث النظري الطنان ( أ ي كتاب ابرسونز  )ملخصة ، واصفا اإ

صفوة القوة و ذو الياقات البيضاء كشفت عن ذكل القصور اذلي تعانيه البارسونية يف فهم و تفسري الواقع الاجامتعي و التغريات 

تفامق الرصاع ، و متركز القوة يف يد الصفوات الثالث الس ياس ية و اجلديدة ، لس ّيام عىل مس توى الطبقة الوسطى ، و 

ظافة للطبقة العاملية يه رشاحئ الطالب اجلامعيني  الاقتصادية و العسكرية ، و ما قابهل من غليان يف الشارع قادته رشاحئ جديدة اإ

هؤلء رفضوا الواقع .. اكلهيبزي و غريمه و القوة السوداء و احلراكت النسوية و رشاحئ أ خرى من دعاة السالم و نبذ احلروب 

الامرييك و نددوا ضد الس ياسة الامريكية ادلاخلية و اخلارجية و اكن من أ برز الوجوه املناهضة أ نذاك ، س نوات الس تينيات 

 . تكل ، هو نعوم تشوميسيك الناقد الس يايس اذلي ل يزال حلد اليوم مناهضا للس ياسة الامريكية ادلاخلية و اخلارجية

تبارها ميال نظراي وليست نظرية يف حد ذاهتا فهيي عبارة عن امتداد ل فاكر لقد ظهرت الوظيفية اجلديدة ابع 

، لقد ظهرت الوظيفية اجلديدة يف الامثنينات من القرن املايض يف الولايت املتحدة وأ ملانيا ومن أ برز ابرسونز وطروحاته

 :روادها

 : جفري أ لكس ندر

يعترب عمل الاجامتع ال مرييك جفري أ لكس ندر واحد من أ برز املنظرين الاجامتعيني يف العامل وهو مؤسس عمل الاجامتع 

رسونز وتأ ثر بأ فاكره الوظيفية و يقول جفري أ لكس ندر يف كتابه ، تتلمذ عىل يد اتلكوت اب 1047مايو  31الثقايف ودل يف 

فنظرايت الرصاع و التبادل و التفاعل واملاركس ية   1021ية قد حسمت عام الوظيفية اجلديدة أ ن املعركة ضد البارسون 

ننا نعيش اليوم  أ برزت قضااي هامة بينت من خاللها ضعف نظرية ابرسونز من نوايح متعددة، ومن وهجة نظر جيفري فاإ

يس الوصل بني نظرايت يف حاةل ما بعد البارسونية يف التنظري السوس يولويج، ويه متثل حركة توليفية حتاول بشلك أ سا

هناء حاةل املدارس املتحاربة من خالل نظرية توليفية، ومن أ مه ال فاكر اليت جاء هبا  بعيدة املدى وقصرية املدى، من أ جل اإ

 :جفري أ لكس ندر يف الوظيفية اجلديدة نذكر

 .مسوايت التحليل بعيدة وقصرية املدىخلق شلك من الوظيفية متعددة ال بعاد ويتضمن  -1

ىل ترك ورفض تفاؤل ابرسونز ابحلداثة -2  .دفع الوظيفية اإ

 .العمل من أ جل حركة دميوقراطية واحضة يف التحليل الوظيفي -3

 اس تدماج منظور الرصاع -4

 .اس تدماج الابداعية التفاعلية والتأ كيد علهيا -5

 :نيكولس لوهامن



الاجامتعية، تأ ثر كثريا بأ فاكر ابرسونز   وهو صاحب نظرية النظم 1002وتويف س نة  1027هو عامل اجامتع أ ملاين ودل س نة 

 :، وصاحب كتاب نظرية ال نساق، ومن أ برز أ فاكره حول الوظيفية اجلديدة جندالوظيفية و

ىل نظرية ابرسونز ابعتبارها حداث اترخييا هاما ل هنا متثل احملاوةل الوحيدة اليت قدمت انتاجا نظراي -1  .نظر  لومان اإ

حيامث وجد التفاعل بني ال فراد حيث يكون هناك معاين وأ فعال مرتابطة ينبثق  يرى لوما أ ن النسق الاجامتعي -2

 .فتشلك نسق اجامتعي

 .أ نساق التفاعل وأ نساق التنظمي وال نساق الاجامتعية:  هناك ثالثة أ مناط من ال نساق الاجامتعية -3

ىل اجلوانب السلبية للحداثة ويه عبارة عن  -4 معوقات وظيفية مثل اخملاطر يشري لوهامن يف معل متأ خر هل اإ

 .الكونية واملشالكت البيئية والرصاعات الطائفية والعرقية

 :نظرية الرصاع بعد ماركس. 2

تداول بني الباحثني تعد النظرية الرصاعية اليت أ سسها عامل الاجامتع ال ملاين اكرل ماركس من أ كرث النظرايت الاجامتعية 

ثراء الفكر الاجامتعي وفتحت جوانب جديدة للنقاش السوس يولويج املبين عىل اساس امهت الاجامتعني حيث س يف اإ

الرصاع الطبقي حيث يرى ماركس أ ن التارخي البرشي لكه قامئ عىل رصاع بني طبقتني مالكة وطبقة ل متكل، طبقة حامكة 

اضل دحة، مس تغةل وتعمل ومشقة، وتنوطبقة حمكومة، ذلكل فاإن ال غلبية البرشية حسب التصور املاركيس اكنت طبقة اك

ويعد مفهوم الرصاع من املفاهمي احملورية يف الفكر .من أ جل حقها يف العيش الكرمي، وهذا ما يصنع التارخي حسب ماركس

نفعالية مؤملة تنتج عن الزناع بني الرغبات املتضادة  .الاجامتعي، ويعرف بأ نه حاةل اإ

أ واخر الس تينيات من القرن املايض عادت النظرية املاركس ية بثوب جديد وهمينت عىل عمل الاجامتع ال مرييك لعدة  ويف

 :أ س باب مهنا

الهجوم الرشس اذلي تعرضت هل البنائية الوظيفية لسبب نظرهتا احملافظة وعدم جماراهتا للواقع الاجامتعي  .1

 .ال مرييك املعاش

 داكلية والتفاعلية الرمزية عند ميلز من الإجتاه املاركيس وأ صبحت قوة دامعة هلاس تنساخ لك من النظرية الرا .2

شهدت فرتة الس تينيات من القرن املايض موجات غضب واحتجاجات ورصاعات داخل الشارع ال مرييك  .3

يتنام، متثلت يف احلراكت النسائية واحلراكت الطالبية ودعاة التحرر ونبذ العنرصية واحلركة املعادية حلرب الف 

وهذا ما جذب العديد من علامء الاجامتع الش بان اذلين تدربوا يف هذا املناخ املتجاذب وال فاكر الرادياكلية، 

ىل النظرة الثورية الرصاعية  .مثل راندال كوليزن وختلو عن نظرهتم الوظيفية احملافظة وانتقلوا اإ

 :ومن أ برز رواد النظرية الرصاعية احلديثة جند



 زرلويس كو . 1

 

ويرى أ ن الرصاع هو كفاح " م1056وظائف الرصاع الاجامتعي ؛ :" ه مشالكت الرصاع الاجامتعي يف كتاب كوزر تناول

جيابية يف حماوةل منه للمزج بني يعتقد بأ ن للرصاع الاجامتعي و و . حول القمي وأ حقية املصادر والقوة واملاكنة النادرة ظائف اإ

ر درس الرصاع اذلي حيدث داخل امجلاعات الصغرية ووجد فيه فوائد تعود عىل كام أ ن كوز. نظرييت الرصاعية والوظيفية

ىل الوحدة ادلاخلية للجامعة أ و يعيد تركيهبا من جديد أ و يزيد من متاسكها أ كرث مما اكنت  أ عضاء امجلاعة نفسها فيؤدي اإ

 .عليه، ولكن هذا ل حيدث دوما بل يعمتد عىل نوع وطبيعة البناء الاجامتعي

ر أ ن يلفت نظر معارصيه من الباحثني يف عمل الاجامتع وما تقوم به الرصاعات من دور حامس يف احلياة زأ راد كو ولقد 

سهامات اليت تقوم هبا هذه الرصاعات يف حتقيق التاكمل وتعين هذه احملاوةل من جانبه  برازه لالإ الاجامتعية عن طريق اإ

 ومن هذا املنطلق وضع كوزر صورة للمجمتع . ر التصوري للوظيفةرؤية جديدة للرصاع الاجامتعي دون التخيل عن الإطا

 :تؤكد عىل ما ييل

ىل العامل الإجامتعي كنظام أ و نسق من ال جزاء املرتابطة بشلك خمتلف-1  .ميكن النظر اإ

ختالل التوازن والتوترات والرصاعات املصلحية بني خمتلف ال  / يف اكفة ال نساق-2 جزاء املنظومات الإجامتعية يظهر اإ

 .املرتابطة

العمليات داخل وبني خمتلف ال جزاء اليت يتأ لف مهنا النظام تعمل يف ظل ظروف من أ جل صيانة وتغيري وزايدة أ و -3

 .تقليل تاكمل وتوافق النظام

عتبارها يف ظل ظروف -4 كثري من العمليات اكلعنف والتفكك والإحنراف والرصاع واليت تعترب مفككة للنظام ميكن اإ

 .معززة ل سس التاكمل يف النظام وأ يضًا لقدرة النظام عىل التوافق مع البيئةمعينة 

  رالف داهرندوف. 2

من أ مه مؤلفاته كتاب حتت عنوان الطبقة والرصاع الطبقي يف اجملمتع  1020ودل س نة هو عامل اجامتع من أ صل أ ملاين 

لقد تأ ثر داهرندوف ابلفاكر الرصاعية، عرض من خالهل أ مه أ فاكره ونظرايته  1050الصناعي اذلي صدر س نة 

الاجامتعية والاقتصادية اليت جاء هبا اكرل ماركس لس امي الافاكر اليت تقول ابن هناك رصاعا طبقيا يف املؤسسات 

وليعتقد كذكل , ماركس الا انه ليعتقد بأ ن الرصاع هذا هو بني الطبقة العاملية وطبقة ارابب العمل كام اعتقد, الصناعية

ظهرت فكرة الرصاع عند دارندروف من خالل  .ن سبب الرصاع بني العامل وارابب العمل يرجع اىل عوامل ماديةاب

داخل املؤسسات الصناعية ذات البناء  .والإدارينيالرصاع يكون بني العامل  دراس ته للمؤسسات الصناعية فهو يرى  أ ن

ان الرصاع يف املؤسسات الادارية احلكومية .كام فعل ماركسوليس من خالل الرصاع الطبقي املركب والعالقات الرمسية 

كام يرى داهرندوف يكون بني ابناء الطبقة التكنوقراطية اذلين مه خرجيي اجلامعات والكوادر العملية اليت حتتل املراكز 

ات العسكرية يكون كام ان الرصاع يف املوسس. القيادية يف املؤسسات الادارية احلكومية وبني الكبة واملوظفني الصغار



 .بني الطبقة التكنوقراطية ونواب الضباط او املراتب يف القوات املسلحة

 راندال كوليزن. 3

تتلمذ عىل يد اتلكوت ابرسونز غري أ نه عارض أ فاكره الوظيفية يف وقت لحق  1041هو عامل اجامتع أ ملاين ودل س نة 

كنت جزا من جيل علامء الاجامتع الش باب اذلين اخرتقوا النظرية الوظيفية وانتقلوا حنو نظرية " :وهذا ما يؤكده بقوهل

يف مقال نرش حتت عنوان ال سس  الرصاعي حاول كوليزن املزج بني الاجتاه الوظيفي و 1021ويف س نة . الرصاع 

ىل توضيح كيف أ ن مجيع ىل  الصغرى لعمل اجامتع الوحدات الكربى، سعى من خالهل اإ الظواهر الكربى ميكن ترمجهتا اإ

ىل أ مناط من التفاعالت الصغرى  مربيقيا اإ مجموعات من ال حداث الصغرى ويزمع كوليزن أ ن ال بنية الإجامتعية ميكن ترمجهتا اإ

مربيقية يعد : " املتكررة، ويف هذا يقول كوليزن عادة تأ سيس عمل اجامتع الوحدات الكربى عىل أ سس صغرى اإ ن حماوةل اإ اإ

 "طوة احلامسة حنو عمل اجامتع أ كرث جناحااخل

 

 .البناء الاحامتعي والواقع: بيرت برغر وتوماس لوكامن 

فالبناء الاجامتعي  يرتبط موضوع البناء الاجامتعي والواقع ارتباطا وثيقا بدراسات املعاين ودللهتا الاجامتعية،

ليس ماداي فقط من خالل املؤسسات وال نساق الاجامتعية فهناك جانب أ خر معنوي يسامه بشلك كبري يف 

بناء الواقع الاجامتعي وهو تكل الرموز والاشارات وال لفاظ واللغة اليت تسامه بشلك كبري يف معلية التواصل 

 .مع ال خرين ونبين عىل أ ساسها واقعنا الاجامتعي

والبناء الاجامتعي هو ذكل الإطار التنظميي اذلي تندرج حتته اكفة أ وجه السلوك الإنساين، ويتضمن مجموعة 

 .الإنسانية املتعددة يف جممتع ما من النظم الاجامتعية ذات القواعد السلوكية املس تقرة اليت حتمك ال نشطة

أ ما بناء الواقع الاجامتعي فهو مجموعة من املعاين الاجامتعية والرموز اليت يكتس هبا الفرد من خالل احتاككه مع 

يف اجملمتع أ و احمليط اخلاريج، وهذه املعاين تسامه يف تشكيل واقع معني، كام أ ن التفاعالت ال خرين 

 .م ختلق أ فاكرا ومتثالت معينة عن الواقعالاجامتعية اليت تمت بني ال شخاص عن طريق التواصل فامي بيهن

 :وميكن تلخيص العالقة بني البناء والواقع فامي ييل

 السلوك الشخيص   التفسريات اذلاتية            صورة ذهنية   طبيعة الواقع                   

 النظام الاجامتعي   للواقع       عن الواقع الاجامتعي                                  الاجامتعي 

 



انطلق لك من بيرت برجر وتوماس لوكامن يف دراس هتام لبنية الواقع الاجامتعي من خالل أ عامل عامل الاجامتع 

أ لفريد شوتز صاحب النظرية الفينومينولوجية، واليت تفرس البناء الاجامتعي من خالل الواقع املعاش، ويفرس 

ىل الباحثان الكيفية اليت من خالل  ها تتشلك احلقيقة حيث أ ن ال فراد يؤولون ال فاكر وال فعال والترصفات اإ

كشلك من معاين ذاتية حيملها لك فرد يعيش يف عامل احلياة اليومية تكون منسجمة ومتناسقة ومامتسكة 

 .أ شاكل البناء الاجامتعي

جامتعي يه معلية التصال بني أ ما النقطة اجلوهرية اليت ركز علهيا الباحثان يف دراس هتام لبناء الواقع الا

ال فراد أ و الفرد واجملموعة، فالتواجد يف احلياة اليومية يفرض علينا التواصل والتفاعل مع ال خرين من خالل 

سد من معلية التواصل مع ال خرين، وميكننا أ ن نلمتس ادللئل الرموز والإشارات واللغة اليت تأ خذ حصة ال  

 .من املراحل ال وىل للتفكري ال سطوريعىل اهامتم الإنسان ابللغة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلبناءات الاجامتعية من هجة  ابعتبارها نسقا اجامتعيا يرى لوكامن أ ن اللغةو  

أ ن جند بناءات ل ميكن عات ومؤسسات اجملمتع من هجة أ خرى، ووديناميكية العالقات بني ال فراد وامجلا

فهيي تساعد عىل تنش ئة وعي الفرد وتشكيهل الاجامتعي بصورة قوية، ويف الواقع لكتا  اجامتعية بدون لغة،

طار بناء تأ رخيي  ، كام أ ن اس مترارية ثقافة ما تعمتد عىل أ سس اجامتعيالعمليتني حتدث بصورة دقيقة يق اإ

ىل وظائللغة، ال هداف الاجامتعية املوضوعية واليت من أ مه وسائلها ا ضافة اإ ف تأ ثريها يف وتلعب اللغة اإ

ما مبارشا يف ال فعال الاجامتعية، كام حتدث التصالت اللغوية ردود فعل غري لغوية تكوين ال فراد دورا ها

 .اكلإشارات والرموز 

ن اللغة ليست  وتتجذر اللغة بصورة مبارشة يف طبيعة الإنسان احلياتية أ كرث من الثقافة، وكذكل فاإ

رمسية، ومن أ مهها واليت تصبح بسبهبا الثقافة أ مرا ممكنا، وتلعب اللغة سوى واحد من العديد من البناءات ال

شاري، ونظام الاشارات هو .يف معليات نقل الفكر والقمي واملواقف والسلواكتدورا رئيس يا  واللغة يه نظام اإ

    .الصوتية ومنط التجربة مكرجع لها ش بكة عالقات تؤسس العالقة بني الصيغة

 

 

 



عالم "وني غدنز أننا نعيش اليوم في أنتيرى : "االجتماعيةاالنعكاسية "غدنز وني أنت. 
ومع ذلك علينا أن نضيف مفهوم ". أورليخ بك"تحف به المخاطر التي تحدث عنها " منفلت

، وهي اآلمال التي نعقدها على األفراد "غدنز"كما يقول " المخاطر"إلى جانب " الثقة"
وقد أخذ عنصر الثقة هذا باالندثار مع جملة التحوالت . ثةوالمؤسسات في مجتمعاتنا الحدي

 .المتسارعة في مجتمعاتنا المحلية، وتزايد مظاهر العولمة

ال نعرفها معرفة وثيقة، " أنساق مجردة"أن نعقد األمل على " غدنز"وتعني الثقة حسب 
جهزة التي تقوم ولكنها تؤثر تأثيرا مباشرا في حياتنا، مثل المصانع التي تنتج غذائنا، واأل

بتنقية المياه التي نشربها، أو البنوك التي نودع فيها أموالنا، والمواقع اإللكترونية التي نضع 
وحيث أن الثقة والمخاطرة ترتبطان ارتباطا وثيقا، فإنه علينا أن نكن . فيها ملفاتنا الشخصية

جهة ما يمكن أن نصادفه الثقة بمنظومة واسعة من الهيئات التي تؤثر في حياتنا لنستطيع موا
من مخاطر، وبعبارة أخرى فإننا نتعايش اليوم مع مؤسسات تحمل سالحا ذو حدين، فإذا 
أحسنا التعامل مع هذه المؤسسات بإيجابية، فستتحسن طريقة حياتنا، وأمنا من المخاطر 

 .المحدقة بنا، والعكس صحيح

ات تقع نتيجة إساءة حرافنواال االجتماعيةوالواقع يثبت ذلك، فكثير من المشكالت 
التعامل مع هذه األنساق المجردة التي أحدثتها المتغيرات التكنولوجية والعولمة، والتقدم 
العلمي، وبالخصوص في تلك الدول التي تسترد بطرق عشوائية، ودون تخطيط محكم هذه 

يع العقوبات التقنيات الحديثة كوضع القوانين الالزمة لحماية المستخدمين لهذه األدوات وتشر 
الالزمة لمن يسيئ استخدامها مثل الهاتف النقال، ومواقع التواصل الحديثة، وبطاقات 
االئتمان، حيث كثير ما يسيء األفراد التعامل معها، وبالتالي ينتج عنها مشكالت كثيرة مثل 
 القنص والتزوير واالعتداء على خصوصيات الغير، بتقدير منهم أنها موجهة للهو والتسلية،
على عكس الدول المصنعة لهذه التقنيات الحديثة، حيث تعرف كيفية التعامل معها وتوجيهها 

 .في خدمة األفراد مع وضع القوانين الالزمة التي تحمي المستعملين



نعكاسية اإل"الحالي تعني زيادة في مستوى  إن معيشتنا في عصر المعلومات
على الدوام بالتفكير في الظروف التي تكتنف  ، ويشير هذا المفهوم إلى أننا نقوم"االجتماعية

السلوك والممارسات واألفكار التي نزاولها  أنماطحياتنا وفي تأملها والتمعن فيها، بما في ذلك 
أو نحملها في حياتنا اليومية، وتظل في جميع األحوال لدينا القدرة على التغيير والتعديل 

 .ننا لم نفقد بعد سيطرتنا على المستقبلعلى الصعيدين الفردي والجماعي، ويعني ذلك أ

تتمتع بها  كانتوعلى الصعيد العالمي فإن الدول المفردة قد فقدت جانبا من القوة التي 
غير أن الحكومات مازالت . االقتصاديةفي الماضي، وقل نفوذها في وضع السياسات 

لتعاونية بين الدول تحتفظ رغم ذلك بقدر كبير من السلطة والنفوذ، كما أن تضافر الجهود ا
، وال شك أن "العالم المنفلت"ال بد من أن يزيد من مستوى السيطرة والتوجيه على هذا 

تقوم بدور مهم خارج اإلطار " أورليخ بك"التي يشير إليها  االجتماعيةالهيئات والحركات 
ة غير أنها ال تستطيع أن تحل مكان السياسات الديمقراطي. السياسي النظامي التقليدي

في  االجتماعيةالمعهودة، وال بد أن تتجاوب الحكومات الديمقراطية مع دعوات الحركات 
 .المجتمع

في الظهور بصورة بارزة في المجتمعات الحديثة " ديمقراطية العواطف"وقد أخذت 
ويشير هذا المفهوم إلى ظهور أشكال جديدة من الحياة العائلية . خالل العقود القليلة الماضية

أشكال العائلة التقليدية قائمة على  كانتلقد . يها الرجال والنساء على قدم المساواةيشارك ف
وينبغي أن ال يقتصر تزايد المساواة بين . هيمنة الرجال، وكان القانون يكرس هذا التباين

خاب، بل يجب أن يشتمل على المجاالت الشخصية نتالجنسين على حقوق التصويت واأل
ن إشاعة  الديمقراطية في الحياة الشخصية ينبغي أن تصل إلى مرحلة التي الحميمية، وا 

 .تصبح فيها العالقات قائمة على االحترام المتبادل والتواصل والتسامح

 



 .تاكمل نظرييت الفعل والنظم. يورغن هابرماس عمل اجامتع الفعل

مدرسة  من أ مه منظري و الاجامتع علامءيعترب من أ مه    1020فيلسوف وعامل اجامتع أ ملاين معارص  )يورغن هابرماس

ة النقدية هل ازيد من مخسني مؤلفا يثحدث عن مواضيع عديدة يف الفلسفة وعمل الاجامتع وهو صاحب نظري فرانكفورت

ل أ نه، وروما بشلك غري متوقع ينتقد التقاليد الفكرية اليت تنمتي و .الفعل التواصيل ىل اليسار، اإ ل جدال يف انامتء هابرماس اإ

ىل النأ ي بنفسه عن احلركة الطالبية اليت ظهرت يف الس تينات لهيا، ال مر اذلي اتهنيى به اإ ليه، أ ول، . اإ وميكن النظر اإ

واثنيا، بوصفه مدافعًا عن مرشوع احلداثة،  .وج بني البنية والفعل يف نظرية لكية واحدةابعتباره مامتساك بتصور يزا

أ ما جحته يف ذكل فهيي أ ن مرشوع احلداثة مل يفشل بل ابل حرى مل .ابل خص عن فكريت العقل والاخالق اللكيني

يف مدرسة عارض متامًا مع أ سالفه ويظهر أ ن هذا املوقف يضعه يف اجتاه م. يتجسد ابدًا ،وذلا، فاحلداثة مل تنته بعد

 .فرانكفورت

وأ ن شؤون  ويرى هابرماس أ ن جممتع احلداثة يمتزي هبمينة ادلوةل عىل الاقتصاد وعىل اجملالت الاخرى للحياة الاجامتعية،

لهيا ابعتبارها جمال للنقاش والاختيار بل ابعتبارها مشالكت تقنية حتل عن طريق العقل  احلياة العامة مل يعد ينظر اإ

وحسب هابرماس فقد وصل تدخل ادلوةل يف احلياة الاجامتعية والاقتصادية وما تبع ذكل من منو العقل ال دايت  .ال دايت

ىل حد خطري، وقد وصلت ىل حد تفويض المكبيوتر للقيام هبذا ادلور  وهمينته اإ عقلنة القرارات اليت ختص الشأ ن العام اإ

ىل استبعاد تكل القرارات من جمال املناقشة العامة متاما، وهذا أ كده بدل من التنظاميت الاجامتعية  ال مر اذلي أ دى اإ

اد والاجامتع املاركس يني التقليديني يف حني يرى هابرماس أ ن الاقتص .ابرسونر يف نظرايته حول النسق الاجامتعي

ن اخلالفات حول ال جر وحتسني رشوط برتكزيهام عىل الرصاع الطبقي مل يعودا قادريني عىل فهم أ وضاعنا اجلديدة  نعم اإ

ل أ ن الرصاعات احلقيقية واملهمة أ صبحت تثور يف ماكن أ خر يف التشكيل الاجامتعي العمل مازالت قامئة اإ
1

. 

 .مصطلحات ذات صةل بنظرية ابرسونز مثل تاكمل النسق والتاكمل الاجامتعي ويس تخدم هابرماس

هو مجموع ال نساق املؤسس ية اليت يرتبط لها البرش ويه تتصل ابلتجربة اليت يعيشها الناس  :التاكمل الاجامتعي -1

 .يف عالقاهتم ببعضهم ومع أ نفسهم

ىل أ نساق املؤسسات اليت يكون الناس فهيا عىل صةل ببعضهم البعض ويه أ ليات التوجيه تاكمل النسق  -2 تشري اإ

 .اليت تبقهيم معا وتوهجهم يف عالقهتم ببعضهم

ن هاذين املسويني املعروفني يف الواقع ابلبنية والفعل ل بد أ ن يدرسا جم  متعني، ول يوجد فصل وحسب هابرماس فاإ

ويطرح هابرماس يف كتابه نظرية فعل التواصل  .جامتعي فهام ءيء واحد يف واقع ال مرواحض بني الفعل والبناء الا

عديد من أ فاكره خاصة فامي يتعلق ومفهوم احلياة اليومية ويرتبط مفهوم احلياة اليومية عند هابرماس ومفهوم التاكمل ال

 .الاجامتعي

                                                           
1
 .413ترجمة محمد حسين غلوم، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، ص بارسونز إلى هابرماس النظرية االجتماعية من  إيان كريب  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA


ياتنا الاجامتعية قد أ صبحت قامئة ليس عىل التقاليد بل وتعين احلداثة ابلنس بة للحياة اليومية أ ن جمالت عديدة من ح 

ن احلداثة يه معلية متايز  عىل تفامه عقالين متبادل حتمكه ال داتية العقالنية، أ ما من وهجة نظر النسق الاجامتعي فاإ

ندماج من خالل النفوذ والقوة عىل وجه اخلصوص، ويتطور النسق الاجامتعي عرب العقل الوظيفي اذلي هو  شلك واإ

 . من أ شاكل العقل ال دايت اذلي يفرض النسق نفسه عىل ال فراد بواسطته


