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محاضرات مقياس :سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

محاضرات مقياس :سوسيولوجيا الرابط االجتماعي
المحاضرة رقم  :12المسارات النظرية لدراسة الرابط االجتماعي (تابع)
ثانيا :مسار الدراسات والمفكرون المعاصرون
أ /مسار الدراسات:
أعمال سارج بوجام في كتابو :الرابط االجتماعي سنة .2008
دراسة بيدار في مؤلفو الصداقة ،رابط اجتماعي عام .1997
عمل إلياس نوربات في :مجتمع األفراد عام .1991
دراسة جون جانيبان في مؤلفو :ما نريد قولو ،دراسة في ابستيمولوجيا العلوم اإلنسانية.
كما صدر عن المجمع الكندي للجامعات مجلة دولية نصف سنوية فرنكوفونية اللسان باسم:
. Lien social et Politique
أخذ التعبير عن أزمة الرابط االجتماعي خالل الثمانينات وما بعدىا عدة تسميات ،أبرزىا :فقدان
النسب  Ladésaffiliationعند كاستيل (  ،)1995والالندماج  La désinsertionبالنسبة
لدوجولوجاكس (  ،)1997وفك الرابط أو الالتواصل

défiance

 Laلدى بول دويال

(...)1985وغيرىم.
أما عن الدراسات الجادة حول الرابط االجتماعي في المجتمع الجزائري فهي قليلة أىمها:
 دراسة الهواري عدي في كتابو المشهور :تحوالت المجتمع الجزائري ،العائلة والرابط االجتماعي فيالجزائر المعاصرة (.)1999
 مقال آيت عمارة بعنوان :بناء الرابط االجتماعي في المجتمع الجزائري المعاصر (.)2002كتاب حمدوش رشيد :مسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرة "امتدادية أم قطيعة" (.)2009
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ىذا باإلضافة ألعمال أخرى تتصل بالموضوع بشكل غير مباشر ،وتناولت مؤسسات بعينها دون
اإلشارة إلى كلمة الرابط ضمن عنوانها ،كتكاب مصطفى بوتفنوشت عن العائلة الجزائرية ،التطور
والخصائص الحديثة .1984
تنطلق أغلب الدراسات السابقة من قراءة نقدية للتراث السوسيولوجي ،واالتفاق على ضرورة إعادة
النظر فيو من جديد.
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شكل يوضح تطور مسار الدراسات المتعلقة بالرابط االجتماعي
الدراسات السابقة
نقد التراث السوسيولوجي

استمرار وفاء الباحثين للنموذج
الثقافي الصناعي الموروث

ضرورة إعادة النظر فيه

عدم مالءمته مع الواقع
الحديث

انتقال األزمة من المجتمع إلى
السوسيولوجيا

الدخول في أزمة ابستمولوجية

بعيدة عن روافد المجتمع
ضرورة إنشاء نظرية وبراديغم

الصناعي

ومفاهيم جديدة
ضمن النمط الثقافي الجديد
مراجعة عالقة الفرد بالمجتمع
(الرابط) من ورائه عدة ثنائيات

االهتمام بالحياة اليومية

طرح موضوعات جديدة،
العاطفة ،الوجدان ،الحب،
الصداقة...
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المحاضرة رقم  :12المسارات النظرية لدراسة الرابط االجتماعي (تابع)
ب /المفكرون المعاضرون:
 .1جون جانيبان (  :)2006-1923أنثروبولوجي ولساني فرنسي تأثر بأعمال كل من فرديناند دي
سوسير ورومان جاكبسون ،عمل مع زميلو عالم األعصاب أوليفي سابورو (  )2006-1924على إنشاء
نظرية" الوساطة" والتي أصبح يطلق عليها فيما "األنثروبولوجية العيادية" .يشكل إسهام جانيبان استمرارية
وقطيعة في اآلن ذاتو مع اعمال الكالسيكين من قبلو ،وىذا ما سيظهر من خالل تتبعو لسيرورة الرابط
االجتماعي ،ثم نقد طرق التعامل معو واقترح تصور جديد ،لذا سنقسم دراستو للمراحل التالية:
أ -إجابات الكالسيك :لقد ظل موضوع الرابط االجتماعي دوما في قلب أعمال الرواد األوائل
سواء مع أوجست كونت أو إيميل دوركايم أو غيرىما ،وكان التخوف مثال عند ىذا األخير في تزايد حالة
األنوميا في المجتمع الصناعي والوصول إلى حالة التفسخ الكلي ،وما ىذا التخوف إال استمرارية للقلق
الذي كان سائدا خالل القرن  17حول عالقة الفرد بالمجموعة أو المجتمع .ويمكن إخنزال اإلجابات
السائدة قبل فترة الكالسيكيين في اتجاىين:
 إما باإلجابة السياسية والتي يمثلها أصحاب العقد االجتماعي بخاصة جون جاك روسو الذي
يحتمل وجود عقد يتبق ينم من خاللو بناء العالقة بين الفرج والمجتمع والتوافق بينهما بتنازل
الواحد عن حقوقو مقابل الصالح العام.
 أو باإلجابة االقتصادية متمثلة في "مدخل إلى طبيعة وأسباب ثراء الدول" لصاحبو آدم سميث
الذي يرى أن التبادالت الحرة للسوق كفيلة بصناعة الرابط االجتماعي تدريجيا بين األفراد
وتطويره وفق المصلحة والحاجة.
لقد كان الهدف من أعمال كونت ودوركايم وبقية الرواد التغلب على نقائص ىذين الحلين وتجاوزىما،
فاقترحوا التركيز على عملية التضامن االجتماعي ،باعتبارىا المخرج الذكي والمنطقي سوسيولوجيا
مذكرين بقاعدة :ليس كل ما في العقد تعاقدي دوما.
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ب -الواقع المؤسساتي المعاصر :بقي الهاجس المصاحب لموضوع الرابط االجتماعي مستمرا إلى
يومن ىذا ،فأمام تزايد البطالة والبطالة المقنعة في المجتمعات الغربية ،تضاعفت األصوات المنادية بإنشاء
وترميم والمحافظة على أو تطوير الرابط االجتماعي من جهات محتلفة .تزايد ىذه األصوات يعود النتشار
مظهرين أساسيين ىما:
 تزايد حاالت االنعزال أو اإلىمال االجتماعي نتيجة نقص الرابط االجتماعي.
 توسع حاالت التفكك أو انكماش العالقات االجتماعية نتيجة تدىور الرابط االجتماعي.
يتعلق األمر وفق الممارسين االجتماعيين في الحالة األولى بوجوب ملء فراغ متزايد عن طريق استفزاز
أو استنفار العالقات االجتماعية  ،وفي الحالة الثانية ضرورة إصالح النسيج االجتماعي عن طريق
تحريك العالقات االجتماعية لسد ثغرات ىذا النسيج.
جدول يبين حاالت الرابط االجتماعي
الحالة

النتيجة

الحل

الوسيلة

نقص الرابط

االنعزال

ملء الفراغ في الرابط

استنفار العالقات

االجتماعي

االجتماعية

تدىور الرابط

التفكك أو انكماش

إصالح النسيج

تحريك العالقات

العالقات

االجتماعي

االجتماعية

وىذه ىي النظرة السائدة اليوم في مجال العمل االجتماعي وحتى لدى الدراسات االجتماعية
األكاديمية ،ومن الواضح عمليا على المستوى المؤسساتي بأن محاولة ترميم ىذا الرابط وإنشائو من جديد
يتم بتشجيع اللقاءات التبادلية بين األفراد.
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المحاضرة رقم  :13المسارات النظرية لدراسة الرابط االجتماعي (تابع)
ج -نقد التصور المعاصر :تقترح علينا السوسيولوجيا الشكلية بخاصة عند جورج سيمل التفرقة بين
أشكال التنشئة ومحتوى التنشئة ،فال يمكن طرح موضوع التفاعالت االجتماعية والتنشئة االجتماعية من
وجهة نظر علمية إال إذا تم فصل أشكالهما عن محتواىما االجتماعي ،بذلك تتشكل خصوصية العلم
المنفصلة عن المجتمع في ذاتو ،لذا علينا العودة للتعريف الذي قدمو سيمل للتنشئة االجتماعية.
فمفهوم التنشئة االجتماعية وفق السوسيولوجية الحالية تعني :العملية التي يكتسب الفرد من
خاللها معايير وقيم المجتمع الذي ينمو فيو ،في حين يعتقد سميل أن التنشئة عبارة عن عملية الفعل
التبادلي الذي من خاللو يرتبط الفرد أو ينفصل عن األفراد اآلخرين فيشكلون أو يفككون المجموعات
التي ينتمون إليها.
ىذا يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم الرابط االجتماعي في خد ذاتو ،الرتباطو المباشر بالتنشئة
االجتماعية ،ومن ىذا المنطلق يصبح العملية التي تسمح بالتمييز والفصل ،وفي اآلن ذاتو تجاوز ىذا
التمييز والفصل للوصول إلى تشكيل الهوية والوحدة أو التشابو .فالتنشئة عقد وفك من أجل عقد وفك
جديدين ،وعملية تدفق دائم وحركة مستمرة تربط وتفصل األفراد حتى في المواضع التي ال تتواجد فيها
تنظيمات حقيقية .وىي قدرة خاصة باإلنسان فقط بربط وفك األشياء في مقابل الطبيعة ،بذلك يكون
الربط سببا للفك والفك سببا للربط ،فالواحد افتراض لآلخر دوما ،واإلنسان يسعى على مستوى مختلف
األصعدة في كل مرة إلى ربط المفكك وفك المربوط (المتصل) ،ويعبر سميل عن ىذه التبادلية الدياليكتية
بين الربط والفصل مجازا بالباب (للفصل) والقنطرة للربط.
فالرابط ال يتم أبدا عن طريق اإللتقاء بين األفراد وتوافقهم فقط ،إنما الرابط حسب األنثروبولوجي
جون جانيبان يتم بناؤه من قبل األشخاص الذين ال يكتفون بربط المفصول وفصل المربوط ،ولكن أيضا
 وىنا اإلضافة التي تميزه عن سيمل -ال يتوقفون عن تحديد المفصول وفصل المحدد.من خالل التحليل السابق يتبين أن الروابط االجتماعية بين األفراد تتم وفقا لمحوريت:
 المحور الكيفي أو الفارقي المتعلق بالهويات واختالفات األدوار والوضعيات.
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 المحور الكمي أو التجزيئي المتعلق بالوحدات وتعدد المراكز.

شكل يبين الحل المقترح للرابط من قبل جانيبان
الفصل بين الشكل والمحتوى

السوسيولوجيا الكالسيكية

التنشئة االجتماعية

اكتساب القيم
السوسيولوجيا الشكلية

الرابط االجتماعي
التبادل الذي يربط أو يفصل
عملية التمييز والفصل

بين األفراد

وتجاوزه لتشكيل الهوية
عقد وفك من أجل عقد وفك
الربط سبب الفك والفك سبب

جديدين

الربط ( الواحد افتراض)

ال يتم الرابط بااللتقاء والتوافق

تدفق مستمر للربط

فقط
يتم بناؤىا من قبل األفراد

ربط المفصول

قدرة خاصة باإلنسان مقابل
الطبيعة

تحديد المفصول وفصل المحدد

إن المرور من الطفولة إلى الرشد ىو دخول نحو الظهور االجتماعي والتسجيل ضمن الفضاء
االجتماعي بل ىو الركيزة األساسية لو ،من ىنا فالمراىقة تعكس عمليات بناء الرابط االجتماعي.
فالمالحظ أن المراىق في محاولتو الظهور االجتماعي ينشئ لنفسو مجموعة من العالقات الخاصة بو والتي
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تبرز من خالل عملية التمييز ،فقد بينت الكثير من الدراسات أن المراىق عن طريق سلوكاتو ولغتو ولباسو
ال يحاول االختالف عن والديو فقط ،إنما أيضا عن مجموعة المراىقين اآلخرين ،فالمراىقة ترتبط بأشكال
محددة من األنماط الموسيقسة واللباسية ،ويتعلق األمر بتحكم المراىق في محتلف الشعارات االجتماعية
واالحتجاج على األدوار التي يعيطها لو والديو ،فهو بالتالي يرفض وضعيات معينة أو أدوار محددة ،وفي
الوقت ذاتو يتبنى أخرى ،إذ ال يمكن فصل الهوية االجتماعية عن االختالف ،ألنها عملية تكيف مع ىوية
معينة من جهة وانفصال عن أخرى من جهة أخرى.
د -اقتراح تصور جديد :ركزت السوسيولوجيا كثيرا على مفهوم الدور باعتباره نظام استجابة للتوقعات ،ما
يعنب االىتم ابو من حيث المحتوى ،لكنها أىملتو من حيث كونو نظام ترسيم متبادل للحدود ،وعلى ىذه
النقطة األخيرة وضع جون جانيبان يده ،والذي عرف المؤسسة على أنها وحدة من المسؤوليات تتحدد من
خالل التجزئة التي تحتلها في عالقتها الرسمية بالوحدات األخرى ،فالمؤسسة تعرف بالدور ال عن طريق
التوقعات المنتظرة منها ،والتركيز على المحتوى فقط إنما بالضغط أكثر على التقسيمات التي تنتج عنها،
والتي ترسم حدود وحدات القدرة بالشكل نفسو الذي تقسم بو المواقف وحدات اإلنتماء .الدور إطار
تندرج ضمنو مختلف الوظائف ،وىذا اإلطار يشكل قطعة تتعاقد مع القطع األخرى لتختلف عنها وترسم
حدود كل الوحدات األخرى ،فالتعاقد يعني إعادة ىيكلة جميع األدوار األخرى التي تحوم حول العقد
المبرم مع اآلخرين ،وبالتالي التفاوض على األدوار أو إعادة بناء عالقات القوة كما يقول ميشال كروزي.
وىذا ما يحدث خالل النشاط االجتماعي فتتم فيو عملية توزيع األدوار بين االفراد ،ويقوم البعض
بتفويض نصيبو من المسؤولية لمجموعة ما أو أفراد معينين ،لكن المشكلة أن ىذا التفويض يتخذ بعد ذلك
شكل مصادرة حقيقية لؤلدوار ال تسمح بإعادتو وال إعادة أي جزء منو للمشاركين اآلخرينن فتتجمد اللعبة
باستحالة إعادة التفاوض من جديد على األدوار المخصصة لكل واحد من أفراد المجموعة المشاركة في
النشاط ،فيعيش الكثيرون صعوبة تحديد أدوارىم وأدوار غيرىم.
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